CAMPAGNE NIEUWSBRIEF CHRISTENUNIE HOUTEN - 1
We zijn er klaar voor!
Afgelopen weken en maanden is er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Gemeenteraad
verkiezingen van 21 maart.
De kandidatenlijst is officieel ingeleverd, de posters zijn gedrukt en campagnematerialen zijn besteld.
Graag delen we in deze nieuwsbrief een en ander over de campagne.
We gaan namelijk voor een derde zetel dit jaar. Met de landelijke trend van meer kiezers voor de
ChristenUnie, met een goede lijst kandidaten en een duidelijk partijprogramma hopen we meer kiezers te
winnen dit jaar. In 2014 is het nét niet gelukt, laten we er nu met elkaar voor gaan!
Iedereen kan een steentje daaraan bijdragen. We hebben natuurlijk een stapel posters (A1,A3 en A4)
beschikbaar voor achter een raam of in de tuin.
Er zijn twee verkiezingsmarkten (10 en 17 Maart) gepland en op zaterdag 10 februari wordt de campagne
afgetrapt op Het Rond met een Valentijnsactie in het kader van ‘sterke relaties’.
Natuurlijk zijn we ook aanwezig bij de diverse debatten en gaan we een tekenwedstrijd uitschrijven onder
basisschool kinderen om te horen wat zij in Houten willen.
Want iedereen telt mee!

www.facebook.com/Christenuniehouten

Plak en prik de poster!

Campagne-activiteiten

Like en volg de pagina!

We willen natuurlijk zoveel mogelijk
de ChristenUnie Houten onder de
aandacht brengen in Houten.

10 februari Aftrap campagne op Het
Rond (13.00-14.00
Debatten
14 februari Cultuurdebat
21 februari Ondernemersdebat (EPH)
28 februari Politiek Café in Tull en ’t
Waal
7 maart
jongerendebat Shine en
de Heemlanden (Enter)
15 maart
slotdebat

Een belangrijke speerpunt is de online
campagne. Van de kandidaten zijn er
mooie profielen gemaakt die de
komende tijd online komen.

Verkiezingsmarkten
10 maart
Oude Dorp (ochtend)
Castellum (middag)
17 maart
Het Rond

Hoe meer er geliked en gedeeld wordt,
hoe groter ons bereik.
Dus like de pagina en hou de pagina
goed in de gaten!

Daarom zijn er A3 en A4 posters
beschikbaar om thuis, op je werk, in
de kerk of waar je ook maar een
geschikte plaats vindt, de poster op
te hangen.
Doe mee en stuur een mail naar
vonckduurt@gmail.com om door te
geven hoeveel en welke posters je
wilt!

Daarnaast delen we natuurlijk de
activiteiten, foto’s, de acties en is er
elke vrijdag een filmpje met onze
fractievoorzitter en/of de kandidaatraadsleden.

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met het campagneteam!
rombout@soldaat.nu
- Rombout Soldaat, Agna van Rees, Marcel Dreve, Duurt Vonck -

