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Stichting Steunpunt Drechtstadsboer zet zich in
voor boer burger dialogen, duurzame landbouw,
korte ketens.

Toon deze nieuwsbrief in uw browser

Drechtstadsboer

Verkiezing Café Drechtsteden & Theater Sita
en de Hamburgeroorlog, sprookje voor jong

en oud
Dordrecht 27 januari
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Geachte relatie, 
 
De organisatoren Via Cultura Media en Steunpunt Drechtstadsboer hebben het
genoegen u uit te nodigen om het Drechtsteden Verkiezingscafé  2022 bij te
wonen, hetzij online hetzij fysiek, conform de geldende richtlijnen. Aanvang
18.00 uur (Diner), 20.00 uur (Cafe) & 21.00 uur (Theater). Biesboschhal
Dordrecht. 
 
Drechtstadsboer staat voor gezonde landbouw, vitaal platteland en korte
ketens. 
 
U bent van harte welkom. U kunt u aanmelden via Eventbrite. Mocht u na
aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn het diner bij te wonen, wilt u dat
aub laten weten. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en aandacht.
Achtergronden en Analyses vindt u desgewenst in de bijgevoegde nieuwsbrief (
12 blz) 
 
Met vriendelijke groet, 
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Drechtstadsboer 
Robert Klaassen, voorzitter  
06 44 99 19 39 
mede namens  
Ilse Schrier,  
initiatiefnemer Via  Cultura

Download de nieuwsbrief 
Download de flyer

Aanmelden via Eventbrite
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' Drechtstadsboer is al 7 jaar initiatiefnemer in de regio voor boer - burger dialogen, korte ketens,
eerlijke prijzen' 

Volg ons op social media

Copyright Drechtstadsboer 2020 ©  
 

Afmelden voor nieuwsbrief    Update gegevens 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to griffie@papendrecht.nl 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Stichting Steunpunt Drechtstadsboer · Spuiboulevard 220 · Dordrecht, ZH 3311 GR · Netherlands 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/Drechtstadsboer/
https://www.twitter.com/drechtstadsboer/
http://www.drechtstadsboer.nl/
https://drechtstadsboer.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=e30435fd20fc86567140f5da0&id=54f39120f9&e=6732432680&c=fbebad32f0
https://drechtstadsboer.us8.list-manage.com/profile?u=e30435fd20fc86567140f5da0&id=54f39120f9&e=6732432680
mailto:griffie@papendrecht.nl
https://drechtstadsboer.us8.list-manage.com/about?u=e30435fd20fc86567140f5da0&id=54f39120f9&e=6732432680&c=fbebad32f0
https://drechtstadsboer.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=e30435fd20fc86567140f5da0&id=54f39120f9&e=6732432680&c=fbebad32f0
https://drechtstadsboer.us8.list-manage.com/profile?u=e30435fd20fc86567140f5da0&id=54f39120f9&e=6732432680
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=e30435fd20fc86567140f5da0&afl=1
http://eepurl.com/dwNRQP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=e30435fd20fc86567140f5da0&id=54f39120f9
javascript:;

