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Uitnodiging afscheid Ariane en
installatie Paul en Henk
In de update van de fractie van juli (vlak voor het reces) hebben we al
aangegeven dat Ariane van Burg na het reces afscheid van ons neemt
als raadslid en dat Paul Baart haar zetel zal overnemen. Henk
Veneman zal de plaats van Paul als fractievertegenwoordiger
overnemen.
Wil je bij het afscheid van Ariane in de raad en bij de installatie van Paul en
Henk aanwezig zijn? Kom dan naar de raadsvergadering van 19 september
aanstaande (20.00 uur). Je bent van harte welkom! (Marktplein 1)

Verplaatsing datum tuinfeest
Eind augustus bleek niet zo'n goed moment voor het GroenLinks
Apeldoorn tuinfeest. Het weer was wel jn, dus daar lag het niet aan.
Concurrentie met vakantieland Italië bleek van grotere invloed.
Daarom wordt het tuinfeest op zaterdag 14 september gehouden.
Kom je ook? Er zal geen BBQ zijn, maar we vragen iedereen om wat lekkers
te maken om gezamenlijk te eten. Je kunt zelf bedenken wat je leuk vindt
om te maken. Graag ook iets te drinken meenemen.

Graag aanmelden via Wouter.Voortman@groenlinksapeldoorn.nl. Je krijgt
dan per mail bericht over de locatie. Je kunt eventueel ook even met hem
afstemmen, welk gerecht je wil gaan maken. Omdat iedereen iets
meeneemt, hoef je dus niet voor veel personen te koken.

Blog van de voorzitter...
Als bestuur willen wij jullie eens per ongeveer twee maanden laten weten
wat de onderwerpen zijn waar wij in de afgelopen periode aan hebben
gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Lees
verder...

Agenda seizoen 2019–2020

Op dit moment hebben we als vaste momenten in het jaar de ALV in
het najaar, de kerstborrel in Gigant en de ALV in het voorjaar. Daar
willen we minstens drie activiteiten aan toevoegen, om elkaar te
ontmoeten, na te denken over politieke zaken, ideeën op te doen of
uit te werken, enzovoorts.
Als we die wat verdelen over het jaar, zal er globaal elke twee maanden
een activiteit zijn. Zoals wij nu kunnen overzien ziet het er dan als volgt uit:
We starten met het tuinfeest op zaterdag 14 september 2019.
Woensdag 25 september 2019 is de eerste keer het ideeëncafé.
De najaars ALV zal plaatsvinden op 12 november 2019.
De kerstborrel is in december 2019, in Gigant.
In februari 2020 is er weer het ideeëncafé.
De voorjaars ALV zal in april 2020 plaatsvinden.
En in juni 2020 is er dan opnieuw het ideeëncafé.

Masterclasses GroenLinks landelijk
Wil je het gedachtegoed van GroenLinks leren kennen of ben je op zoek
naar verdieping? In het najaar worden 5 masterclasses georganiseerd in
Utrecht. Zie voor informatie en aanmelding de landelijke website.
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