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Beste mensen, mijn naam is Henrico Bassie. 
Getrouwd met Gertina; samen hebben we 4 
kinderen. Sinds 2001 wonen we in Werkendam. 
Daarvoor hebben we zeven jaar in Andel 
gewoond. 

Ik heb 13 jaar in het basisonderwijs gewerkt, 
maar door verschillende oorzaken was het 
tijd wat anders te gaan zoeken. En sinds april 
van dit jaar heb ik een nieuwe baan gevonden: 
technisch document beheerder bij een machinefabriek in 
Tricht. Inderdaad, heel wat anders. Maar daarom ook een 
mooie uitdaging.

Sinds het najaar van 2007 ben ik gaan meedraaien in de 
steunfractie van de ChristenUnie. Omdat we een kleine 
fractie zijn (één man, deze regeerperiode), is het goed 
om met meerdere mensen een denktank te vormen 
en samen standpunten te zoeken. Daarnaast was er 
behoefte aan nog een burgerraadslid. Zo iemand mag 
de commissievergaderingen bijwonen en zo de taak 
van Machiel Verdoorn, het gekozen gemeenteraadslid, 
verlichten. Hennie Schermers is het burgerraadslid voor 

de Raadscommissie Inwoners en ik doe sinds dit 
voorjaar de Raadscommissie Grondgebied. 

Mijn interesse voor politiek is gaan groeien toen 
we ons ‘gesetteld’ hadden, na ons trouwen. Met 
name de lokale en regionale politiek hebben mijn 
interesse, omdat die de meeste invloed hebben op 
je persoonlijke levenssfeer. Die staan het dichtst 
bij je, daarvan zie je de gevolgen en invloeden 
dagelijks om je heen. Verder is het steeds een 

uitdaging om te ijveren voor een betere maatschappij en 
daarbij recht te doen aan de christelijke principes, zoals 
naastenliefde en rentmeesterschap. Ook in de politiek het 
beeld van Christus zijn, zo zou je mijn persoonlijke drijfveer 
kunnen omschrijven. Niet altijd een gemakkelijke opgave, 
want politiek lijkt (is?) wel eens een machtsstrijd, waarbij 
het meer om eigen belang gaat dan om mededogen. Maar 
juist dan bedenken: WWJD – What would Jesus do? en 
daarvan getuigen, dat is toch een heel mooie opdracht!

Even voorstellen:

De afgelopen weken hebben we met elkaar kunnen 

genieten van een welverdiende vakantie. Even weg 

van de dagelijkse (politieke) beslommeringen, tijd om 

alles op een rijtje te zetten en te genieten. Even uit de 

onrustige, gehaaste en vaak gestreste maatschappij,  

een paar weekjes vrij van school, werk en andere 

verplichtingen. Laten we naast de rust die we gezocht 

hebben in de leuke uitstapjes en vakantiereisjes niet 

vergeten ook rust te zoeken bij onze hemelse Vader. Dan 

kunnen we pas echt zeggen: ik voel me als herboren.

Als herboren

We willen een beroep op u doen… Op dit moment zijn 
er een aantal openstaande vacatures binnen onze 
kiesvereniging. Kunnen we op u rekenen? 
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helpt u mee?
Laatst kwamen we een bericht tegen op de website van de 
ChristenUnie Noord-Brabant: “Als je wilt weten wat permanent 
campagnevoeren betekent moet je bij de kiesvereniging Werkendam 
zijn… Ik zeg dat niet omdat ik daar ook zelf woon, maar omdat het zo 
is. En ik maak daar graag gebruik van. De ChristenUnie Werkendam 
staat jaarlijks op vrijwel elke jaarmarkt in één van de kernen van 
de gemeente Werkendam. Juist op jaarmarkten, braderieën en 
havendagen is de drempel heel laag om van belangstellenden te 
horen wat er leeft en waar wij als fractie op in moeten zetten. Ook 
kun je zo je eigen beleid verantwoorden”. (uitspraak van Hermen 
Vreugdenhil, lid Provinciale Staten Brabant) 

Ruim een jaar geleden was deze uitspraak niet denkbaar, we zijn 
dan ook erg dankbaar voor deze positieve wending. Zowel binnen 
de commissie permanente promotie als de fractie is er veel energie 
enwordt hard gewerkt (vaak met een beperkt aantal mensen) We 
zijn erg blij met de groeiende groep van PerspectieF (CU-jongeren) 
die zich inzet om de plaatselijke fractie op de kaart te zetten. 

We zijn druk bezig met het werven van nieuwe actieve leden. Mensen 
voor de steunfractie, het bestuur en de commissie permanente 
promotie. Wilt u / wil jij deelnemen neem contact op met Petra 
Vreugdenhil: 0183-401383 / secretaris@werkendam.christenunie.nl

Daarnaast willen we u en jou vragen om te blijven bidden voor 
de plaatselijke, provinciale en landelijke christelijke politiek en de 
positie van de ChristenUnie in het algemeen.

Gefeliciteerd…
Zoals u misschien nog wel weet stonden we zaterdag 28 juni 
(met onze caravan) op de open-havendag in Werkendam. 
De hele dag hebben we flyers uitgedeeld met daarop een 
nummer en onze standpunten, dit nummer kon afgelopen 

week worden gecontroleerd op 
de website www.werkendam.
christenunie.nl. Ruim 300 mensen 
hebben op deze actie gereageerd. 
En natuurlijk hebben we een 
aantal prijswinnaars:
             

Ook Diederik van Andel uit... 
ANDEL (ja, ja hoe doet hij 
het hè?) heeft een fair trade 
pakket. gewonnen. Allemaal 
van harte gefeliciteerd! We 
willen iedereen bedanken voor 
deelname en ons advies is: 
hou de website goed in de gaten!!!

Mathijs overhandigt mevr. Ippel 
haar gewonnen prijzen: 

Rondvaart en Fair trade pakket

Meneer en mevrouw v/d Heuvel uit 
Werkendam wonnen 
een Fair trade pakket.

www.werkendam.christenunie.nl

Van 13 tot en met 25 november 2008 houdt Waterschap Ri-
vierenland,  verkiezingen voor een nieuw waterschapsbe-
stuur. Net als alle 26 waterschappen in Nederland. Een groot 
verschil met de eerdere waterschapsverkiezingen is dat er nu 
lijsten meedoen. Voorheen waren het individuele personen die 

gekozen konden worden.
Ook de ChristenUnie doet mee 
aan deze verkiezingen. Lijsttrek-
ker voor deze waterschapsver-
kiezingen is Jan Buchner uit Slie-
drecht. Uit het land van Heusden 
en Altena staan 3 personen op de 
kieslijst, waaronder Machiel Ver-
doorn uit Werkendam (plaats 15).

Water en veiligheid
Water en veiligheid staan volop 

in de belangstelling. Juist deze maand is het rapport van de 
Deltacommissie verschenen. Deze commissie adviseert over 
behoud van veiligheid bij stijgend zeewater en rivierwater. 
Veranderende klimaatontwikkelingen spelen hierbij een rol. 
We hebben te kampen met heftige buien, die soms plaatse-

lijk wateroverlast veroorzaken. Het 
waterschap is verantwoordelijk 
voor het waterbeheer in Nederland. 
Het zorgt ervoor dat we onze voe-
ten droog houden en dat we veilig 
achter de dijk kunnen wonen. De 
waterschappen reinigen ook het 
afvalwater en zorgen voor schoon 
oppervlaktewater.

Stemmen
Stemmen bij de waterschapsver-
kiezingen is makkelijk. U hoeft niet naar het stemlokaal te 
gaan. U stemt door uw stembiljet per post op te sturen. Uw 
ontvangt uw stembiljet in de dagen direct na 12 november 
2008. Met de gratis antwoordenvelop kunt u uw stem vóór 24 
november 2008 terugsturen.

Machiel Verdoorn:  kandidaat Waterschapsverkiezingen

Meer informatie over deze verkiezingen zal de komende 
tijd op onze site verschijnen. Tevens zullen we op 27 
september tijdens de Biesboschdagen in Werkendam 
aanwezig zijn met onze caravan, alwaar u ook informatie 
kunt krijgen


