Beste leden van CDA Noordenveld
Het bestuur en de fractie willen u graag op de hoogte brengen van onze acties in de campagne van
de komende tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Er zijn al meerderde
debatten geweest en in de fractie zijn we druk met ideeën voor de promotie van ons CDA.

Poster
Allereerst: we willen u niet onze mooie poster onthouden met een
deel onze verkiesbare leden erop. We zijn er trots op!
Voor de zekerheid vermelden we de namen op de poster:
v.l.n.r: Harm Holman (2), Emmaly Scheepstra (3),Casper van
Bruchem (6), Gerard Willenborg (lijsttrekker) en Astrid WestraWagena (4)
Misschien heeft u het al gezien, maar we zijn deze week van start
gegaan met een mooie advertentie in De Krant. De komende
weken staan we in De Krant met een prijsvraag. Iedere week
publiceren we een foto van een plekje in onze mooie gemeente,
waarvan de lezer kan raden op welke locatie we staan. Daaraan
hangen we een statement over een partijprogrammapunt. Er zijn
leuke prijsjes te winnen.

Flyers
We hebben mooie flyers laten drukken,die ook u als lid eventueel kunt verspreiden. Hebt u interesse
in de flyer, laat het een van ons even weten, dan bezorgen we u een aantal.
Debatten
De debatavonden zijn al een tijd van start gegaan. Gerard Willenborg heeft ons uitstekend
vertegenwoordigd in de debatten in Roden,Peize en het lijsttrekkersdebat in Norg. Harm Holman
deed het prima in Norg.
Wij willen u van harte uitnodigen om de komende periode aanwezig te zijn bij de volgende debatten
en onze kandidaten hier te steunen:
22-02-2018 Dörpshuus Nij Roon
Aanvang 20:00 uur
Thema: Wonen zal mij een zorg zijn
05-03-2018 De Pompstee Roden
Aanvang 20:00 uur
Thema: Sport en Bewegen
09-03-2018 RTV Drenthe Assen
Aanvang 15:00 uur (max 5 supporters)
Thema: nog onbekend
15-03-2018 De Krant op locatie Snow & Co (onder voorbehoud)
Thema: nog onbekend

We hopen u hiermee kort te hebben ingelicht over de spannende periode die komen gaat. We
rekenen op uw stem en wellicht kunt u anderen enthousiast maken om op het CDA te stemmen Wij
als CDA-kandidaten hebben we zin in en we hopen u ook!

