Uit Liefde Voor Schiedam

Week 2 jaargang 2018

Voorwaarts
Van de Voorzitter
Het is lang geleden dat u iets van de Partij van de Arbeid vernomen heeft
langs deze weg van de Voorwaarts. Het gebrek aan handen is de
voornaamste reden geweest. Dit is natuurlijk niet een excuus want u, als
lid, wilt graag geïnformeerd worden over de activiteiten van uw geliefde
partij.
Ook wij zien dat belang, hoewel P.v.d.A. Schiedam zeer actief is op
Twitter, Facebook en natuurlijk onze website, derhalve zullen wij
trachten uw wekelijks via deze weg te informeren over de campagne
(Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart), onze agenda van activiteiten,
nieuwsfeiten over de P.d.v.A. in Schiedam of algemeen Schiedams
nieuws.
Mocht u zelf vragen hebben, opmerking, schroom u dan niet ons te
schrijven via schiedam@pvda.nl of belt u mij gerust
06-260 50 810.

Agenda
25-Jan
19h30
26-Jan
14-Feb
21-Feb
19h30
24-Feb

Thema bijeenkomst
Onderwijs in
Wijkcentrum Oost
Uitreikings Sportprijzen
Valentijns-actie
Thema bijeenkomst
Straatcampagne

Kandidaten zullen bij de
wijkoverleggen aanwezig zijn. Hoe hen
en ons op de hoogte over andere
activiteiten bij u in de buurt.

Ger Ubink

Nieuwjaarsreceptie
Afgelopen zondag 6 januari waren wij als P.v.d.A.
Schiedam
bijeen
voor
de
traditionele
Nieuwjaarsreceptie. Het was een gezellig samenzijn,
onder het genot van een hapje en een drankje luisterde
wij naar het verhaal van Cilia Batenburg over de mooie
projecten van het Stedelijk Museum en hoe je het
museum bij de mensen brengt; nieuwe stijl.

Campagne
Voor de campagne hebben we reeds een aantal zaken op stapel staan (zie agenda), en
dat doen we onder de bezielende leiding van Max van Tongeren.
We hebben een aantal werkplannen opgesteld, waarin een kandida(a)t(en), en bestuur
deelnemen maar waar we ook graag de assistentie van de leden vragen. Als u Max wilt
laten weten (maxvantongeren@gmail.com of schiedam@pvda.nl) bij welk deel u wilt
aansluiten zal dat de Partij van de Arbeid zeer helpen. Geef rustig aan dat u maar 1 of 2
dagen of activiteiten kunt mee doen we verwachten niet dat iemand zich drie maanden
committeert maar als een ieder een deel neemt groeit het verenigingsgevoel en maken
we met zijn allen een mooie campagne.
Max
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Kandidatenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Petra Zwang
Bilal Badri
Hanke Clausen
Peter Groeneweg
Jessica (Jessie) Silva
Arthur Smit
Bart Overzier
Jos van Setten
Max van Tongeren
Ger Ubink
Ronald Jaggie
Mario Stam
Aad Wiegman

Verkiezingsprogramma
Het Verkiezingsprogramma, zoals vastgesteld tijdens
de Algemene Leden Vergadering van 16 december,
vind u terug op onze website. Binnenkort zal er ook
een gedrukte versie beschikbaar zijn. Mocht u deze
willen ontvangen laat u ons even weten.
We zullen tijdens de campagne minimaal 3 Thema
Bijeenkomsten organiseren die direct verband
houden met ons programma. Dit zullen openbare
bijeenkomsten zijn, dus neem gerust uw huisgenoten,
buren of andere sympathisanten mee.

