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Politiek Forum: debat in Waalre op 8 maart

LBPG: niet nodig om lid te worden

POLITIEK FORUM

Huis van Waalre, donderdagavond 8 maart om 19:30 uur

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart houden

de Seniorenraad en de Seniorenverenigingen (KBO en PVGE) een politiek

forum op

donderdag 8 maart om 19:30 uur in het Huis van Waalre.

De lijsttrekkers van alle politieke partijen in Waalre zijn gevraagd hun

medewerking te verlenen.

Een forum georganiseerd door de Seniorenraad en de Seniorenverenigingen

doet misschien vermoeden dat de discussie zich alleen maar kan richten op het

seniorenbeleid maar dat is allerminst de bedoeling. Zij beogen een brede,

integrale discussie over actuele onderwerpen in de gemeente Waalre waarbij

de organisatoren er natuurlijk alert op zullen zijn dat seniorenbelangen ook

uitdrukkelijk aan de orde zullen komen.

Uw komst is erg belangrijk zeker als u al in een vroeg stadium invloed wilt

uitoefenen op hoe Waalre de komende jaren bestuurd zal worden. En natuurlijk
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kan dit forum een handreiking zijn bij de beantwoording van de vraag op welke

partij te stemmen.

De ontvangst in het Huis van Waalre is vanaf 19:15 uur.

Het is niet nodig om u van te voren aan te melden.

Meer informatie nodig? Bel met de secretaris van de Seniorenraad:

040-2214873

Politiek debat in Valkenswaard:

Het eerder aangekondigde politiek debat in de gemeente Valkenswaard (15

maart) kan helaas geen doorgang vinden en komt dus te vervallen.

Als u een Philips pensioen heeft, krijgt u van het pensioenfonds

het informatieblad "Generaties". In het februarinummer was een

brief van de LBPG bijgesloten die waarschijnlijk tot

onduidelijkheid leidt.

De LBPG is een vereniging die belangen wil behartigen van de

Philipsgepensioneerden binnen het verband van de FPVG (de Federatie van

Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De LBPG roept u in de brief op

om voor 2 euro per maand bij hen lid te worden.

Wij hebben voor u een advies: u hoeft geen lid te worden van de LBPG.

De PVGE is al via onze eigen afdeling en via de PVGE-koepel actief lid van de

FPVG. Uw stem wordt dus al gehoord. Een extra persoonlijk lidmaatschap van

de LBPG is dus geheel overbodig. U kunt zich die 2 euro per maand besparen.
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De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre

e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl

e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl

website:  www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
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