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Samen Door
Hallo DorpsBelangers,
Even een planning en een mededeling rond onze campagne! 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!
Zaterdag 26 februari: verjaardagstaarten uitdelen aan 40- jarigen in de “Oude School”
Kortenhoefsedijk 145
We beginnen om 10.00 uur en als er om 13.00 uur nog taarten over zijn gaan we die brengen
naar VEENSTAETE, de BEUKENHOF en / of overige tehuizen in Wijdemeren.
Uiteraard zijn bestuur en fractie daar bij, ondersteund door de aanwezigheid van de
DorpsBelangen TUKTUK.

Een KLEINERE ploeg gaat daarna naar de Meenthof om daar onze inwoners te spreken en van
flyers te voorzien! Van 14.00 uur tot 16.00 uur zullen we daar staan.
René, Han, Patricia en Ria zijn er in ieder geval!
Een week later 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. Weer 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,
Op 1 maart hebben we een ledenvergadering in de drie dorpen te Ankeveen,
Cannenburgerweg! Daar bespreken we wel weer de bezetting van 5 en 12 maart.
En dan nu een dringende oproep voor hulp bij het plaatsen van de posterborden door de
gemeente heen.
We wilden dit afgelopen zaterdag doen maar met windkracht 12 leek dat geen goed idee. Hoe
nu verder? De borden zijn in elkaar gezet en beplakt, wat hebben we nodig? Een auto met een
laadbak of trekhaak en trekkarretje en een paar sterke kanjers om te helpen, Rob, Joop en de
vader van Rob gaan al mee, plus Wiet om de plekken aan te wijzen waar ze geplaatst moeten
worden.
Zaterdag is al helemaal vol met activiteiten en vrijdag gaan Joop en Mark de sandwichborden
plaatsen rond lantaarnpalen in alle kernen!
KORTOM HELP!
Ook vanuit de lokale pers en de stichting prettige voorstelling worden activiteiten ontwikkeld
waar publiek zeer welkom is.
Vrijdag 25 februari politiek café vanaf 20.00 uur in de Drie Dorpen.
Woensdag 2 maart en zaterdag 12 maart steeds om 20.00uur steeds in De Drie Dorpen te
Ankeveen
Er wordt niet alleen gepraat er zal ook live muziek en zang te horen zijn! Dus, komen dus!
Namens het bestuur en fractie,
Ria Hennis

Extra ledenvergadering
Op de afgelopen ledenvergadering is besproken nu er in maart geen raadsvergadering is, maar
we wel middenin de verkiezingscampagne zitten, om een extra ledenvergadering te houden.
Goed om elkaar dan te zien en te bespreken hoe de campagne verloopt en de tussentijdse
balans op te maken. Je aanwezigheid ondersteunt en motiveert het campagneteam!
Deze vergadering zal zijn op: dinsdag 1 maart bij De 3-Dorpen in Ankeveen. Aanvang 20:00
uur tot 23 uur

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.

