14 maart 2018
Nummer 3
Bestuurssecretaris
harryschoemaker@kpnmail.nl
Eindredactie
Frits van der Heide

Stadskanaal

e-mailadres:
vdheidef@gmail.com

weerdevolknoal.nl

21 kandidaten voor 21 maart

1

(klik hier voor een korte intro)

ChristenUnie Knoal op d’Grunneger toer
ChristenUnie Knoal het n soamenvatten mokt van heur
verkaizensprogram in t Grunnegs. Ook de speerpunten binnen in ons
aigen toal. t Eerste exemploar is vandoage overhandigd aan
Ria Muller directeur van de bieb op t Knoal. Ook in de bieb van
Muzzelknoal en Onstwedde binnen exemploaren van
t verkaizensprogram te vinden.

“ChristenUnie is een partij van Christenen veur alle inwoners.
Veul van d’inwoners van onze gemainte proaten laiver en verstoan
mekander beter in t Grunnegs. Ook veur heur hebben wie n weerdevolle boodschap” maint Frits van der Heide, roadslid en vertoaler.
“Boetendes is t ook zo dat wie dichtbie d’inwoners stoan en lokoal
betrokken binnen in onze gemainte, dat loat dizze oetgoave ook
zain”.
ChristenUnie Knoal het tegeliekertied de bieb ook in t zunnetje zet
as “Weerdevol Stee.” Toal en cultuur is belangriek veur de
ChristenUnie. Zo het de ChristenUnie zich de oafgelopen
roadsperiode ook inzet veur t Toalhoes en de loaggeletterdhaid.
De bieb mokt zich ook haard veur toal en cultuur en vandoar ook
dizze Grunneger versie van ons program. Het program werd oetreikt
bie d’oafdailen mit Grunneger bouken.
t Program is te bekieken op www.weerdevolknoal.nl
Doar is ook n Nederlandstoaleg verkaizensprogram te vinden
en n overzicht van alle 21 kandidoaten.

ChristenUnie in actie

NL Doet in Mussel

Lijsttrekker Bert van Beek in debat
met Gemeentebelangen en D66

In gesprek op de
markt in Stadskanaal

Jelmer van der Veen in het
gemeentehuis; politieke markt

In gesprek op de markt
in Musselkanaal
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In het nieuws

Op banners en in
Vlaggenmasten:
“Geef geloof een stem”

Jelmer deed mee aan het
jongerendebat in de Kwinne
Posters door de hele
gemeente
Opvallende posters op de
borden. En gewild;
hier en daar worden ze er
steeds afgehaald

Een energiek Gospelkoor
Rejoice tijdens de
campagneaftrap in Mussel

Lees hier de nieuwe blog
Bezoeken aan Steunstees, hier in Mussel.
In gesprek over ouderenzorg en
waardering voor verzorgers.
Maar ook over toegankelijkheid, leefomgeving
en eenzaamheid. Okko en Ingrid waren hier aanwezig.
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