Bekijk de webversie

Met de bus naar landelijke
woondemonstratie Rotterdam

Oproep

Touringbus voor 50 personen

HuurdersBelangZuid staat vierkant achter de landelijke Woonopstand-demonstratie
in Rotterdam. Woonprotest, zondag 12 september, was een fantastisch succes,
15.000 personen waren op de been. Nu zijn we in beweging, daarom in Rotterdam
nog meer deelnemers en straks in Den Haag weer meer. De politiek kan niet meer
om ons heen!
De vereniging heeft een bus geregeld. Vijftig personen kunnen mee.
Opstappunt: Was oorspronkelijk: Amsterdam RAI. Is geworden: parkeerplaats bij
Stion Duivendrecht.
Datum: zondag 17 oktober 2021
Tijd: Vertrek om 12:00 uur precies, de bus wacht niet op laatkomers!
Verzamelen: Tussen 11:30 en 12:00 uur op parkeerterrein P7 voor de hoofdingang
van het RAI-complex.

Luchtfoto Station Duivendrecht. Parkeerplaats is middenonder.

Kosten: €.12,50 per persoon.
Aanmelden: Bij de heer H.P. Melkman, per E-mail: h.melkman@upcmail.nl .
Na ontvangst van de betaling wordt deze definitief.
Graag opgave voor 3 oktober 2021.
Betaling: IBANummer NL66 ABNA 0467 9535 62 ten name van de heer H.P.
Melkman onder vermelding van: je voor- en achternaam, (mobiele)
telefoonnummer (zodat wij tijdens de demonstratie contact met elkaar kunnen
houden), lidmaatschap van de vereniging (b.v. HBZ), Rotterdam.
Opstappunt bereikbaar met het openbare vervoer, o.a. trein en metro. NB:
vanwege de marathon die in Amsterdam wordt gehouden is er beperkt openbaar
vervoer van tram en bus. Informeer u goed en vertrek tijdig!
Aanmelding: Zo spoedig mogelijk in verband met het beperkt aantal plaatsen.
Advies: Neem zelf iets te drinken en eten mee.
Wij verwachten dat het een gezellig uitstapje wordt en wij hopen jullie persoonlijk op
17 oktober te mogen begroeten.
Het organiserende comité,
Herman Melkman, Tel.: 020-6443643, mail: h.melkman@upcmail.nl
Jan Leegwater, Tel.: 020-6647345, mail: janleegwateragf@hotmail.com
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u janleegwateragf@hotmail.com toe aan uw adresboek.

