
Wat is de achternaam van de ChristenUniestaatssecretaris die een broer Leo heeft?
Hoe heten de ChristenUnie jongeren?
Wat wil de ChristenUnie voor studenten terug?
Welk onderwĳs wil de ChristenUnie toegankelĳk maken voor mensen zonder startkwalificatie?
Waar werkt Oenze Johanna op moment?
De ChristenUnie is een fusie van de partĳen GPV en ...?
Van welke vorm van visserĳ blĳft de ChristenUnie voorstander?
De ChristenUnie wil het belastingstelsel herzien voor wie wordt het vriendelĳker?
Wie is op Urk fractievoorzitter van de Christenunie? (voornaam)
De ChristenUnie wil een langer betaald zorgverlof. Voor welk soort zorg?
Waar heeft lĳsttrekker Gert Jan Segers 7 jaar gewoond?
Hoeveel kamerzetels had de ChristenUnie afgelopen periode in de Tweede Kamer?
Waarvoor wil de ChristenUnie geen reclame meer op televisie?
Waar staat het Tweede kamergebouw?
Voor wie wil de ChristenUnie meer geld vrijmaken voor salarissen? Zorgmedewerkers, leraren en ...
Wie wil de ChristenUnie meer voor de klas?
Wat sluit de ChristenUnie als CO2 emissiearme energie niet uit?
Wat is de kleur van de CU?
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Beste dorpsgenoot,
 
Ik ben Johanna Kramer, jullie Urker kandidaat voor de ChristenUnie, ik sta op plek nummer 15! 
Gewoon een nuchtere Urker moeder van 2 kids! Met een groot hart voor de visserij: 
ik zet mij al jaren intensief in, samen met Europarlementariër Peter van Dalen 
voor de belangen van onze (Urker) vissers.
 
Door middel van deze actie wil ik jullie op een leuke manier bereiken om zo iets meer 
te vertellen over de ChristenUnie. Voor de kinderen is er een leuke Urker tekening.
Doe mee en stuur een foto van je kleurplaat of de uitslag van de puzzel naar info@groosopurk.nl
De kleurplaat mag je ook online delen via twitter, facebook of Instagram. 
Gebruik dan wel de hashtag #oenzeJohanna.

Tot maandag 15 maart mogen de kleurplaat en uitslag van de puzzel digitaal ingeleverd worden, daarna worden de winnaars gekozen: 
voor de kinderen een bon van 4 x 25 euro bij de Intertoys en voor de volwassenen 2x een bon van 25 euro van ‘oud Urk’
 
Veel plezier, en 17 maart hoop ik op jullie stem!
 
Met vriendelijke groet,
Johanna Koffeman-Kramer
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