
Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de webversie.  

 

Beste vrienden van RuitenTroef, 

Om u voortaan wat frequenter te informeren over lokale politieke issues 

dan onze reguliere Bierhuys sessies starten wij met een nieuwsbrief. Deze 

nieuwsbrieven gebruiken we ook voor aankondigingen, uitnodigingen et 

cetera. Dit in plaats van gewone e-mailberichten die u tot nu toe van ons 

ontving.  

Bestuur RuitenTroef, 

Cees van Hooff, Kees de Kruif, Nico Ramaer 

__________________________________________________________ 
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Rijngracht in Woerden  

http://drewmarketing.cmail2.com/t/r-e-nuuott-l-r/


 

Een groep enthousiaste Woerdenaren met onder meer Dominique Topper zet 

zich in om een mooi plan ‘Het water terug in de Rijnstraat’ te gaan realiseren. 

Op hun leuke website staan de uitgebreide plannen. Wie dit initiatief een warm 

hart toedraagt, kan dit op die site via een JA kenbaar maken. De rest wijst zich 

vanzelf. 

Ga naar de site >> 

TOP  

Lijsttrekkersdebat maart 2014  

 

RuitenTroef is druk doende met de voorbereiding van haar volgende politieke 

café. Tijdens de laatste bijeenkomst in ’t Bierhuys werd als waarschijnlijke 

datum 8 maart 2014 genoemd. Van verschillende zijden zijn echter verzoeken 

binnengekomen om een dergelijke bijeenkomst ‘groter en grootser’ van opzet 

te laten plaatsvinden. Daarvoor is vooralsnog 1 maart ‘geprikt’. Hoe dan ook, 

RuitenTroef gaat een bijeenkomst organiseren. Wij houden u op de hoogte. 

TOP  

RPL TV partner RuitenTroef  

http://drewmarketing.cmail2.com/t/r-i-nuuott-l-i/


 

RPL  en RuitenTroef zijn een samenwerking aangegaan voor de registratie en 

verslaglegging van de politieke cafés. RPL gaat meer aandacht besteden aan 

lokale politieke issues. De samenwerking sluit daar naadloos op aan. Graag 

wijzen wij nog op de tekstuele samenvattingen (met foto’s) van de cafés die 

Progressief Woerden als trouwe bezoeker al geruime tijd op haar site plaatst. 

 

Samenvatting en foto’s >> 

TOP  

Lustrumfelicitatie van wethouder  

 

Dit najaar bestond RuitenTroef 5 jaar. Geheel spontaan ontvingen wij toen 

onderstaande felicitatie: 

 

“Gefeliciteerd, met dank voor de waardevolle invulling van een belangrijk 

communicatief podium met de inwoners. Ik wens de gemeenschap toe dat het 

volgende lustrum ook gevierd kan worden.” 

Met vriendelijke groet, 

 

Martin Schreurs 

Wethouder - Gemeente Woerden 

TOP  

Terugkijken Politiek Café  

 

http://drewmarketing.cmail2.com/t/r-i-nuuott-l-d/


Het onderwerp ‘Jongeren hebben de politiek toekomst’ is onder leiding van 

gespreksleider Kees de Kruif een sprankelende discussie geworden in de 

RuitenTroef bijeenkomst van 23 november 2013. Om ‘terugkijken’ aantrekkelijk 

te maken worden de samenvattingen niet langer dan ± 10 minuten. 

De samenvattingen 'WMO' en  'Jongeren en Politiek' staan hieronder. 

 

Discussie Jongeren en Politiek >> 

Discussie WMO >> 

TOP  

Beste wensen voor 2014  

 

Wij wensen iedereen heel prettige dagen, een bruisende jaarwisseling en een 

voorspoedig en gezond 2014. Naast dit alles hopen we weer op veel politieke 

dynamiek die u onder andere kunt meemaken in ’t Bierhuys in Woerden. We 

treffen u daar weer graag. 

  

RuitenTroef is een onafhankelijk politiek platform voor iedereen in de gemeente Woerden dat regelmatig 

bijeenkomsten houdt in café ’t Bierhuys. De inhoud van deze nieuwsbrief is een selectie van berichten en 

onderwerpen die raakvlakken hebben met de lokale politiek. De keuze daarvan wordt bij voorkeur ingegeven 

door de actualiteit en betekent geenszins dat er sprake is van voorkeur en/of een stemadvies. 

TOP  

_________________________________________________________  

Direct uitschrijven  
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