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Paul Vermast bij Huis-aan-Huis actie 4
maart

Over twee weken zijn de Tweede

Zoeken naar:
Zoeken

Kamerverkiezingen. Tijd om nog even goed
campagne te voeren!
Op zaterdag 4 maart gaan we weer langs de
deuren voor een Huis-aan-Huis-actie. Deze

Nieuwsbrief

keer krijgen we versterking van Paul Vermast,

Voornaam:

kandidaat voor de Tweede

voornaam

Kamerverkiezingen en fractievoorzitter van
GroenLinks Dronten.
Tijdens de Huis-aan-Huis-acties gaan we langs
de deuren om zo veel mogelijk mensen te
spreken over wat voor veranderingen ze graag in Nederland willen zien.
Van gesprek tot gesprek groeien we uit tot een brede volksbeweging.
Tijdens de H-A-H-acties stellen we een paar simpele vragen, waarvan we

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

de antwoorden invoeren in een speciaal daarvoor ontwikkelde app. Deze
app is een middel om een leuk gesprek te voeren met onze potentiële
kiezers.

Landelijke Website

Zaterdag 4 maart beginnen we om 10:00
uur met een instructie bij het
verzamelpunt. Daarna gaan we in het

Laatste Groenlinks055 Tweets

gebied rondom de Asselsestraat langs de
deuren. We sluiten de H-A-H-actie

groenlinks055

rond 12:15 uur af. Aansluitend is er een

@groenlinks055

vegetarische lunch bij het verzamelpunt.

Aanmelden (uiterlijk 3 maart) en meer

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

informatie krijgen over deze Huis-aan-

4 uur ago

Doe je mee? Ervaring is niet nodig,
iedereen is van harte welkom!

Huis-actie kan bij de vrijwilligers-coördinator Judith

groenlinks055

Velthuizen: judith@groenlinksapeldoorn.nl

Volgende campagne acties
De volgende H-A-H-actie is op 11 maart. Die dag gaan we ook yeren in het
centrum van Apeldoorn. Reserveer deze data alvast in jullie agenda!
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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