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Samen Door
Slotdebat.
Op 10 maart om 20 uur is het slotdebat
voor de verkiezingen in het
Gemeentehuis.
Omdat er maar 100 plaatsen
beschikbaar zijn heeft de gemeente
besloten dat de bezoekers zich van te
voren moeten aanmelden.
Klik op de rode pijl hiernaast voor de aanmeld-link.

Resterende planning
Zoals het er nu uitziet is de planning als onderstaand. Het kan wat de campagne betreft zomaar
veranderen dus houd onze website onder het tabje verkiezingen in de gaten voor de actuele
gegevens.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd bij de activiteiten! En wilt u helpen met het uitdelen van
flyers, ballpoints en paassnoepjes? Aarzel dan niet en laat het ons even weten, hoe meer
zielen, hoe leuker!
5 maart zijn we van 10 tot 12 uur in Nederhorst den Berg op het plein en van 2 tot 4 uur op de
Nootweg het winkelplein te Loosdrecht. Met de TUKTUK en alle spulletjes.
12 maart herhaalt zich dit dan op de markt te Ankeveen, van 9 uur tot 11 uur, dan nog een uurtje
Meenthof en daarna naar oud Loosdrecht naar de Porseleinhaven,
Donderdag 10 maart HET SLOTDEBAT in het gemeentehuis. Aanvang 20:00 uur. Als u erbij wil
zijn aanmelden svp en klik op de rode pijl.
Ook vanuit de lokale pers en de stichting prettige voorstelling worden activiteiten ontwikkeld
waar publiek zeer welkom is.
Zaterdag 12 maart politiek café vanaf 20.00 uur in de Drie Dorpen in Ankeveen.
Er wordt niet alleen gepraat er zal ook live muziek en zang te horen zijn! Dus, komen dus!

Tot ziens en blijf gezond

Volg DorpsBelangen ook op social media

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@dorpsbelangen.nu toe aan uw adresboek.

