
 

 

Verkiezingskrant  Jaargang 1, nummer 4 

De eindsprint: Op naar 7 zetels of meer 
Nog anderhalve week te gaan en we zetten alles op alles in de campagne. Iedere avond en op 

zaterdag zijn de meeste kandidaten op pad om te canvassen, te flyeren, wijkplatforms bezoeken of 

meedoen aan één van de vele debatten. In deze verkiezingskrant een paar impressies. De komende 

week zullen onze posters overal te zien zijn op de Driehoeksborden en er verschijnen advertenties in 

de krant. We hebben iedere stem hard nodig om te zorgen dat het sociaal en duurzaam blijft in 

Woerden. Ga stemmen en roep iedereen op om ons te gaan stemmen op 19 maart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Speeddate 15 maart 

            

15 maart, de laatste zaterdag voor de verkiezingen 

willen we nog even spetteren. En dat doen we met 

een simultaan speeddate sessie op het Kerkplein. 

Vanaf 12.00 uur zitten powerladies Loes Ypma, Yolan 

Koster, Marieke van Noort en meer kandidaten klaar 

om te flirten met de zwevende kiezers. 

 

 

Flyer mee op het station 
 

We gaan 4 dagen flyeren op het station in de 

ochtend en de middag (7.00 -9.00)  en 16.30-

18.00) 

Donderdag 13 maart  

Vrijdag 14 maart 

Maandag 17 maart 

Dinsdag 18 maart 

 

Aanmelden bij Jelleijpma@hotmail.com 

 

 

 

 

Info en aanmelden: 

JelleIJpma@hotmail.com 

 



 

Nieuws van het campagnefront 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatteren over sport, cultuur, wijken, 

werk,  met ZZP-ers, boeren, twintigers, 

mannen, …. 

Vooral Marieke, maar ook alle andere 

kandidaten debatteren er op los tijdens de 

enorme hoeveelheid bijeenkomsten die in de 

gemeente door werkelijke iedere groepering 

wordt georganiseerd.  

Zo was Gerard bij het ondernemersdebsat in 

Harmelen,  Jelle bij het mannendebat in het 

Baken, Anne bij de twintigers en Coby bij de ZZP-

ers. Een leuke uitschieter was het vrouwendebat 

op 8 maart bij Ruiten Troef. Marieke zette als  

ware powerfeministe Progressief Woerden sterk 

neer als sociale en duurzame partij. 

 

Opgeven voor meedoen aan de campagne: cobyfranken@progressiefwoerden.nl 

Meer informatie over programma, kandidaten en standpunten: http://www.progressiefwoerden.nl/ 

  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cKScYuR8LSc
http://www.dichtbij.nl/woerden/kiesdichtbij/artikel/3370210/tegenprestatie-voor-bijstand-dat-wil-je-niet-moeten.aspx
https://www.facebook.com/ProgressiefWoerden
mailto:cobyfranken@progressiefwoerden.nl
http://www.progressiefwoerden.nl/
http://www.progressiefwoerden.nl/nieuws/themacafe-werken-aan-werk

