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In deze zesendertigste Nieuwsbrief nieuwtjes van o.a. politiek café, nieuwe leden tot verkiezingen.

Politiek café Heythuysen
Op 7 maart 2018 vindt ons
volgende politiek café plaats in
Heythuysen. Dit wordt het
laatste van deze raadsperiode.
Bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief waren de details nog
niet bekend. Uiteraard krijgen jullie
de informatie hierover zo spoedig
mogelijk aangeleverd.
Nieuwe leden Samen Verder
In aanloop naar de verkiezingen is
Samen Verder blij om u een aantal
nieuwe leden te presenteren:

Regina Brem
Heythuysen
Antoine Bongers
Heythuysen
Jack Donders
Heythuysen
Maurice Fermont
Haelen
Valentin Cox
Haelen
Jan Engelen
Roggel
Danny Joosten
Roggel
Mark Wijers
Buggenum
Agnes Walraven
Horn
Margriet Stakenborg Grathem
We heten jullie allen van harte
welkom en hopen dat jullie je bij
ons thuis voelen.
Terugblik op de Algemene ledenvergadering
December is al voor veel mensen
een drukke maand. Ondanks dat
was er een goede opkomst en zijn
de zaken die besproken moesten
worden allen aan de orde
geweest. Soms uitgebreider
of iets anders van opzet
dan de bedoeling was,
maar enfin.

Alle vaste items, zoals het verslag
van de vorige ALV en het
vaststellen van de begroting, maar
ook de presentatie van het
definitieve verkiezingsprogramma
en het vaststellen van de kieslijst
zijn de revue gepasseerd.
Natuurlijk was er ook tijd
ingeruimd voor de voorzitter van
de PR-commissie, die de stand van
zaken weergaf met betrekking tot
de verkiezingscampagne.
Anders dan bij diverse raadsvergaderingen was één avond
voldoende om alle agendapunten
afgewerkt te krijgen en kon er nog
even rustig worden nagepraat.
Nieuwjaarsreceptie Samen
Verder
Mooie tradities moet je in ere
houden. Daarom nodigen we jullie
uit om op zondag 7 januari 2018
vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn in
Café-Restaurant De Graaf van
Horne (Rijksweg 16 te Horn)
Uiteraard om elkaar te ontmoeten
en de beste wensen voor het
nieuwe jaar uit te wisselen, maar
ook om al vooruit te blikken op 21
maart.

En om te testen in hoeverre
al die feestdagen de verstandelijke vermogens hebben
aangetast, is er voor de liefhebbers
een heuse kenniskwis met hier en
daar een politieke vraag.
Voor de verkiezingscampagne
hebben we van alle kandidaten een
foto nodig. Onze fotograaf is ook
aanwezig om van diegenen die niet
op de ALV konden zijn alsnog een
foto te maken.
Verkiezingsprogramma in beeld en
geluid
Gelukkig gaat Samen Verder ook
met haar tijd mee. Dat is te merken
aan het inzetten van een drone,
waarmee een aantal informatieve
filmpjes gemaakt zijn die de
verkiezingsitems beeldend
ondersteunen.
Nog niet gezien? Kijk dan op
You Tube of klik hier.
Tip: klik op de rode button
“Abonneren”, zodat je bij nieuwe
info van SV geïnformeerd wordt.
Zie hieronder enkele voorbeelden
uit de filmpjes.

Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

