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Analoog en digitaal gecanvas

Op twitter is het druk met politieke
berichten. ,,Stemmen is zo gedaan’’,
benadrukt Marijke de Roo van de
provinciale griffie. In navolging van
berekeningen van studenten van de
Thorbecke Academie bericht ze dat
het gemiddeld maar 18,3 seconden
duurt om een stembiljet te pakken,
in te vullen en in de stembus te
deponeren. De tijd die je kwijt bent
met inhoudelijke oriëntatie, naar
het stemlokaal lopen, fietsen of
rijden en weer naar huis of werk
gaan, rekenen we dan even niet
mee.

PvdA’ers twitteren dat @Janne-
wietske aan @LodewijkA gister-
middag een banenplan voor het
midden- en kleinbedrijf overhan-

Bezoeken, beloften en warme
belangstelling. Politici laten zich
tot de verkiezingen extra zien.
Deze rubriek bericht erover.

digde. De nummer drie van het
CDA, Johan Tjalsma, bericht over
zijn prachtige groene tuin, waar

een groot partijspandoek is opge-
steld. GrienLinks maakt bekend dat
de nummer vier van de lijst, Petra
Vlutters, is geïnterviewd tijdens
een vrouwenontbijt. En de FNP
wenste via twitter alle deelnemers
aan de Merenloop in Grou veel
succes.

Intussen ging het analoge can-
vassen lustig door. De VVD richtte
zich op Drachten en Surhuisterveen
met staatssecretaris Fred Teeven
als veelbesproken helper. De FNP
zette in Drachten en Sneek de trou-
badours Gurbe Douwstra en Ernst
Langhout in.

Vanmorgen bezocht een VVD-
delegatie met aanvoerder Klaas
Kielstra en drie kamerleden Hol-
werd, dat hengelt naar een plekje
aan zee. Prima idee, maar wel graag
met een begroting en een stappen-
plan, oordeelde het liberale smal-
deel.

Aan het waterschapsfront presen-
teerde de kop van de lijst Water Na-
tuurlijk zich natuurlijk aan de rand
van het water. Die met de zonnebril
is lijsttrekker Marjan Jager-Wölt-
gens, geflankeerd door excursielei-
ders Nynke Rixt Jukema en Theunis
Piersma. FOTO ERIK DE WAAL


