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Draag met het campagneteam bij aan
verandering!

“Wat we zelf hebben opgebouwd, kunnen we zelf veranderen”, aldus

Zoeken naar:
Zoeken

Jesse Klaver. Hij wil een einde aan ongelijkheid en het zaaien van
tweedracht. De inzet van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen
volgend jaar is helder: het moet en het kan anders. Help je mee aan

Nieuwsbrief

verandering?
Waar campagneleider Gönül in juni de eerste zaadjes zaaide zijn inmiddels

Voornaam:

de eerste grassprieten opgekomen: het campagneteam voor GroenLinks

voornaam

Apeldoorn krijgt vorm. Na verschillende ontmoetingen, een lunch en een
diner, stellen we ons graag aan je voor. Een zeer diverse groep mensen,

Achternaam:

die samen staat voor de idealen van GroenLinks.

achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

Landelijke Website

Laatste Groenlinks055 Tweets

groenlinks055
@groenlinks055

Bovenste rij (v.l.n.r.): Jochem Poeder (data analist), Judith Velthuizen
(vrijwilligerscoördinator), Karin Voortman-Overbeek (communicatie & social
media coördinator)
Onderste rij (v.l.n.r.): Bert Nijkamp (penningmeester), Gönül Hettema-Fidan

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
7 uur ago

(campagneleider), Wouter Voortman (activiteitencoördinator)
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Zoals campagneleider Gönül eerder al schreef is de landelijke opzet van de
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 volgens
het concept van “Grass-roots campaigning”. Als team willen wij een olievlek
creëren, of misschien beter passend bij de GroenLinks idealen: een zaadje
zaaien dat zichzelf verder uitzaait.

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

De komende maanden willen we jou als lid en sympathisant van
GroenLinks graag ontmoeten en betrekken, om zo een campagne vorm te

groenlinks055

geven waarin het doorbreken van de status quo centraal staat.

@groenlinks055

Naast reguliere vormen van contact met (potentiële) kiezers, zoals yeren,
bellen en huis-aan-huis, willen we graag gerichte creatieve acties opzetten:
zichtbare momenten die mensen zich blijven herinneren. De komende tijd
werken we deze acties uit.
Wil je meedenken en bijdragen aan onze campagne? Heb je zin om

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

mee te helpen aan verandering?
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Dat kan; neem contact met ons op
via campagnecom@groenlinksapeldoorn.nl zodat je direct op de hoogte

@groenlinks055

campagneteam. Tevens kun je ideeën aandragen, kun je aangeven welke

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

inspanningen je voor de campagne zou kunnen verrichten of welke kennis

1 dag ago

kunt worden gebracht over de laatste ontwikkelingen door het

je wilt delen.
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Samen naar de eerste Meetup met Jesse Klaver
Op 6 september, gaan we naar de eerste Meetup met lijsttrekker Jesse
Klaver. Ben je benieuwd naar de politieke inzet van GroenLinks voor de
aankomende Tweede Kamerverkiezingen? Wil je weten waar Jesse Klaver
voor staat en gaat? Of heb je een vraag aan hem? Ga dan met ons mee!
Samen reizen we met de trein vanuit Apeldoorn naar Amsterdam om daar
Jesse te horen spreken over verandering, nieuw optimisme en de
landelijke verkiezingscampagne plannen.

@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago

Graag aanmelden:
Reis je mee naar de Meetup? Stuur dan een mail aan Judith Velthuizen:
judithvelthuizen8@gmail.com

Volg ons op:

Na aanmelding ontvang je meer informatie over locatie en tijd.
Voor de Meetup kun je een plek reserveren via http://groenlinks.nl/meetup

 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn

0k

1k

