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Lodewijk Asscher

CDA Tweede Kamerlid
houdt niet van Paars

PvdA'er en idealist

De politiek assistent van
minister Dijsselbloem Is het
niet altijd eens met zijn
baas.

Milieu was nog nooit zo
belangrijk

Een vice-premier met lef

Ontmoeting met Asscher

INHOUD
1 Ontmoeting met Asscher
1 Keijzer en Marcouch op School
1 Jeugd thriller 'Lek'
1 Profiel: Frits Wester
2 Politiek Assistent Sherlo Esajas
2 Interviews Keijzer en Marcouch
2 Crisis in Partij tegen Discriminatie
3 Wie is Lodewijk Asscher
3 Haagse Nieuwsquiz
3 Weer in Den Haag

Frits Wester denkt mee

Foto: Jacobine de Brauw
Groep zeven en acht van OBS de
Weidevogel ontmoeten op dinsdag
19 november Vicepremier Lodewijk
Asscher.
In
Perscentrum
Nieuwspoort
beantwoord de minister van Sociale
Zaken alle vragen van de
scholieren.
De groepen zijn naar Den Haag
gekomen nadat ze zich een paar
weken lang verdiept hebben in de
Nederlandse politiek.

Programma van 19 november:
08.30 Bus naar Den Haag
09.45- 10.00
10.15-11.00
11.30-12.00
12.00-12.30
13.00-14.00
14.00-15.00

Ridderzaal
Speurtocht
Frits Wester
Lodewijk Asscher
Plein
Vragenuurtje

15.15 Bus naar Amsterdam

Recensies Lek

Politieke jeugdthriller LEK

Tabo: 'Ik vind dat het een
heel
leuk
boek
is.
Jongeren
kunnen
zo
misschien te weten komen
dat de politiek ook heel
leuk kan zijn.'

Het boek Lek is geschreven door Jacobine De Brauw.
Lek is een leuk en spannend boek over de politiek voor
jongeren. Het gaat over de vrienden Willem en Max die
onderzoek gaan doen in Den Haag over de dood van
Willems vader. Willem denkt dat zijn vader is vermoord en
dat het geen ongeluk was. Hij is iets op het spoor maar
allemaal machtige politici proberen hem tegen te houden.
Lukt het de jongens om het raadsel op te lossen voordat
alle sporen zijn uitgewist????

Roos: 'Het is een leuk en
spannend boek.
Levi: 'Ik vind het niet zo'n
leuk boek.'
Maaike: 'Het is een leuk
boek over Politiek.'

Elf november is de dag...

RTL-Journalist Frits Wester helpt
Weidevogelscholieren
bij
het De zeevaart werd het niet, wel de
bedenken van kritische vragen voor politiek. "Een kennis van mijn vader
de Vicepremier.
was secretaris bij de ARP in
Alkmaar en wilde graag een
Profiel: Frits Wester
jongerenafdeling oprichten. 'Is dat
wat voor jouw zoon?', was de
Als
chauffeur
van vraag. Ik was zestien: politiek, het
CDA-fractievoorzitter(baas
partij) interesseerde
me
de
rozen.
Bart Fries kwam hij in aanraking met Brommers, meisjes, sporten, dát
de landelijke politiek.
vond ik leuk. Maar ja, uit
beleefdheid ging ik er toch maar
Wester was al vroeg bij de politiek naartoe. Toen ik terugkwam, was ik
betrokken. Op zijn zeventiende was penningmeester en een paar
hij betrokken bij de oprichting van maanden later voorzitter. En op een
het
CDJA
(CDA-jongeren)
in gegeven moment was het alleen
Alkmaar.
nog maar politiek, politiek, politiek.
Op zijn 22ste zat hij in een groot
aantal lokale organisaties op een
groot aantal gebieden:
Kortom: bekende journalist bij rtl 4.
Politiek verslaggever/commentator Bekend in de politiek. Compleet
RTL Nieuws en zeiler Nederland.
gezin en een avontuurvolle jeugd!
Nu is hij 66 jaar Vrouw (marjolein)
en kinderen .
Hij zei: 'Ik wilde altijd, hoe moet ik
het zeggen, weg varen. Dingen
ondernemen. Me onttrekken aan
thuis. Niet om vervelend te zijn,
maar om te kijken of de wereld wat
groter was dan de Lekstraat in
Alkmaar.
Ik
wilde
naar
de
hogere
zeevaartschool. Gewoon, om weg te
kunnen.

reclame

Ga met je school eens
langs bij Prodemos in Den
Haag! Het Disneyland van
de democratie. Kijk op
www.prodemos.nl

Bas: 'Het is een leuk boek
voor jongeren.'
Opinie Sint Maarten

Nieuws in de klas

Van onze readcteuren:
Moon, Boris, Luna, Linde, Victor en
Olivia

De krantentool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas en
d-Media.
De instructieteksten van de
basisversie zijn geschreven
door Iwan Troost.

Lodewijk Asscher ging met zijn
kinderen Sint Maarten lopen. Hij
heeft daardoor wel een vergadering
gemist. De mensen van de Tweede
Kamer waren het er niet mee eens.
Wat vinden wij ervan?
Wij zijn het eens met Lodewijk
Asscher omdat:

Wij vinden dat je naast je werk ook
bij je gezin moet kunnen zijn.
Wij vinden dat de mensen van de
Tweede Kamer zich aanstellen om
1 vergadering.
Zij willen vast ook wel eens bij hun
gezin zijn.

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.

