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Van de redactie

Weer een een goed gevulde nieuwsbrief. Met nieuws van de
Fractie en het Bestuur. Anita van Gennip stelt zich voor. Deze
keer geen tips van onze leden, blijf deze sturen! Leden die
graag een artikeltje en/of hun mening willen geven via de
nieuwsbrief kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl .
Ook vragen zijn hier welkom.

Kennismaken met… Anita van Gennip.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid. Leo Mol
draagt de pen over aan Anita van Gennip:

Leo bedankt voor het doorgeven van de pen.
Ik ben Anita van Gennip, woon in het dorpje Drimmelen,
ben getrouwd met Albert en heb 2 kinderen die allebei
Fractie in Actie
inmiddels samenwonen en werken. Ik werk bij
Nederland is in de ban van de winter, de
ABNAMRO in het
Elfstedentocht komt in elk
effectencentrum in Breda. Hier
nieuwsprogramma voorbij en in Nederland
wordt alles gedaan op het gebied
is iedereen plotseling gelijk. Het doet ons
OP DE AGENDA
van administratie van effecten .
altijd weer goed om te zien hoe Nederland
In 1991 ben ik lid geworden van
plotseling “één” wordt als er iets als dit
D66 Made en Drimmelen. Ik
27 februari (ipv 28-2)
gebeurt. Net als bij een WK Voetbal of bij
werd meegenomen door mijn
Steunfractie
info/opinie
gebeurtenissen in de Koninklijk familie
zwager Jan van Groezen naar
1 maart info raad
zoals als afgelopen week, lijken we dan
het huis van Cor van Meel, waar
8 maart opinie raad
even alle bestaande tegenstellingen te
een steunfractie vergadering
vergeten, en dat is goed om te zien.
13 maart steunfractie raad
was. Dat vond ik zo leuk dat ik
De fractie is inmiddels het nieuwe jaar vol
nog steeds lid ben, nu van Groen
enthousiasme begonnen.
20 maart Algemene
Drimmelen. Landelijk lid van
We krijgen keuzes voorgelegd over de
D66 ben ik niet meer omdat ik
Ledenvergadering
verkoop van de haven en de camping in
me ten tijde van Boris Dittrich
Drimmelen. We krijgen keuzes voorgelegd
De uitnodiging volgt
me niet meer kon vinden in
over hoe de bezuinigingen op de
bepaalde standpunten. Het leuke
binnensport en de sociaal culturele
en boeiende van Groen
8
februari
zijn
Jürgen
en
accommodaties vorm gegeven moeten
Drimmelen vindt ik dat er allerlei
worden. We krijgen keuzes voorgelegd over
Esther Vissers de trotse
politieke opvattingen zijn die
hoe ons jeugdbeleid er in de toekomst uit
ouders geworden van
veel raakvlakken hebben maar
moet zien. Allemaal zaken waarover we de
toch ook regelmatig tot leuke en
zoon
komende maand in de (steun)fractie
pittige discussies leiden. Al zijn
uitgebreid gaan discussiëren of al stevig
.
de discussies niet altijd leuk op
gesproken hebben. Leuke discussies met
dit moment omdat het steeds
Onze
fractievoorzitter
en
elkaar over inhoud, iets wat de
over bezuinigen gaat en soms
vooral zijn vrouw en kind,
steunfractievergaderingen zo leuk maakt!
moeten dan pijnlijke keuzes
De afgelopen periode heeft Ricus zijn
maken het goed!”
gemaakt worden. En er komt
gezicht bij het sauwelen en bij het
nog steeds van alles op ons af
verbroederingsbal laten zien. Namens de
omdat de landelijke politiek
fractie zijn Diana en Gerry aanwezig
steeds zaken naar de gemeenten
geweest bij de jaarvergadering van de
doorschuift. Niet altijd komt de
dorpsraad in Wagenberg.
zak geld mee die er landelijk wel
Samen met Leon van Dongen en Arthur
voor beschikbaar was. Dit vraagt
Smits heeft Ricus een gesprek gehad met
veel inventiviteit van de ambtenaren,B&W en de
een partij die vorig jaar belangstelling had voor de
raadsleden. Gelukkig denken steeds vaker mensen uit
overname van de camping in Drimmelen. Als fractie
het veld mee. Dit is een goede ontwikkeling. Ik zou het
worden we ook aan de lopende band per mail en
goed vinden als ook onze leden vaker hun mening en
telefonisch benaderd over tal van onderwerpen. De
ideeën lieten horen. Wat vinden jullie van alle
ontsluiting van de Brede School in Lage Zwaluwe waar
ontwikkelingen en de standpunten van onze raadsleden?
we ook meermaals ter plaatse zijn geweest, een lokaal
Mail /schrijf gerust, het is altijd fijn te weten wat jullie er
of landelijk vuurwerkverbod en overlast vanuit de
van vinden. Inmiddels ben ik 4 jaar secretaris van
horeca. Steeds proberen we zo snel en volledig mogelijk
Groen Drimmelen, actief steunfractielid en burgerlid,
alle vragen te beantwoorden en brengen we de
waardoor een aantal van jullie mij al kennen. Alles bij
standpunten van Groen Drimmelen (VP / D66) op een
elkaar wel wat veel, dus heb ik aflopen jaar mijn functie
eerlijke en duidelijke manier naar voren.
als secretaris beschikbaar gesteld maar aangezien er
Wij blijven geïnteresseerd in jullie reacties en meningen
zich (nog) geen nieuwe secretaris heeft gemeld ben ik
en altijd bereid de ingenomen standpunten toe te
het afgelopen jaar ad interim secretaris geweest, en ben
lichten!Fractie Groen Drimmelen (VP / D66)Jürgen en
daarbij goed geholpen door Diana Smits en Marieke van
Ricus
Aard. Ik hoop dat er zich dit jaar met de leden
vergadering iemand aanmeldt om de taken over te
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
nemen. Verder stel ik maandelijks deze nieuwsbrief
jurest@xs4all.nl
samen. Wat ik een erg leuke klus vindt! Gelukkig
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl
leveren de fractie en onze voorzitter altijd goeie
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informatieve stukken aan zodat we ook vaak een
interessante nieuwsbrief hebben.
Kennismaken met… blijkt een leuke aanvulling. En
steeds vaker ontvangen we stukjes en ideeën van onze
leden, wat het allemaal nog leuker maakt om te doen. Ik
zou zeggen blijf dit doen. Bovendien kunnen we ook
links, die je voor anderen interessant vindt, op onze
website plaatsen.
Het afgelopen jaar is voor mij persoonlijk een zwaar jaar
geweest, omdat na 15 jaar opnieuw borstkanker werd
geconstateerd. Gelukkig zijn de chemo’s inmiddels
achter de rug, de vooruitzichten positief en kan ik weer
gaan opbouwen. Wat ik ook zeker zal gaan doen!! Ik wil
graag iedereen bedanken die meegeleefd heeft het
afgelopen jaar. Dit heeft mij erg goed gedaan. Ik kijk
weer uit naar een interessant politiek jaar en leuke
ledenbijeenkomsten waar we elkaar zeker weer zullen
tegenkomen. Ik wil de pen graag doorgeven aan … Ad
Thijssen

zogenaamde “Benen op tafel” sessie gehad. Dit is
gebeurd op donderdag 16 februari. De bedoeling van
deze sessie was een strategie te bepalen voor de
komende paar jaar en eventuele problemen, welke dan
ook, te bespreken. In de volgende nieuwsbrief hier
meer over .
Ondertussen is de Kou ook weer uit de lucht. Na meer
dan een week heerlijk schaatsen, althans uw voorzitter
wel, is de dooi weer ingetreden. Wat mij betreft is dit
tevens een voorbode voor onze maatschappelijke
ontwikkeling en onze economie. We zijn ondertussen
hard toe aan een “verwarming” van deze zaken en wat
meer positieve berichten.
In ieder geval werkt het weer mee!!!!!!
Johan de Bruijn
Noteert u alvast 20 maart in uw agenda ; om 19.30 is
onze eerst Algemene Ledenvergadering van dit jaar.
Meer info over de locatie volgt. Degenen die interesse
hebben voor de functie van secretaris of hierover vragen
hebben kunnen zich melden bij de secretaris.

Het Bestuur vol Vuur
De eerste bestuursvergadering in 2012 hebben we
alweer gehad. Op 25 januari j.l. zaten we als bestuur in
Breda. Jawel, ook wij durven af en toe de gemeente te
verlaten. Onze Marieke woont tegenwoordig in Breda en
is nog steeds actief voor onze vereniging. Ook Anita was
weer van de partij. We zijn heel blij dat Anita weer actief
kan meedoen. Deze eerste vergadering was vooral een
evaluatie van afgelopen jaar en een plan vergadering
voor 2012. Plannen in de zin van: Wanneer doen we de
ledendag, wanneer doen we de Algemene
Ledenvergadering. Wat gaan we doen op de themadag
en wanneer? Details zal ik jullie voorlopig besparen,
maar we zijn er alweer aardig uit. Op het moment van
lezen hebben we als bestuur, fractie en steunfractie een

Namens alle leden is er een kaart naar Jürgen en Esther
gestuurd. Bovendien willen we ook opa en oma en oom
Björn Vissers en overgrootoma en opa van Geloof (allen
lid van Groen Drimmelen) van harte feliciteren
met hun kleinzoon en neefje.

Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Anita van Gennip ,secretaris 0628206434
anita.van.gennip@groendrimmelen.nl Marcel Verlinde,
penningmeester 0168-484657 marcel.verlinde@xs4all.nl
Bestuursleden:Marieke van Aard, Jos Engelen, Diana
Smits (2e secretaris)
Website: www.groendrimmelen.nl
Hyves: http://groendrimmelen.hyves.nl

Vergaderschema 2012 eerst half jaar

Vergaderschema raad 2012

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Presidium (= woensdag aanvang 19.30u)
(t.b.v. raad, informatie- en opinierondes)
Steunfractie raad

11/1

8/2

7/3

4/4

9/5

6/6

17/1

14/2

13/3

10/4

15/5

12/6

Reguliere Raadsvergadering (aanvang 19.30u)

26/1

23/2

22/3

19/4

24/5

21/6

Extra Raadsvergadering
Steunfractie info en opinie

31/1

27/2

27/3

24/4

29/5

2/2

1/3

29/3

26/4

31/5

Opinieronde (aanvang 19.30u)

9/2

8/3

5/4

3/5

7/6

16/2

15/3

12/4

10/5

14/6
23.06

Carnaval: 20 t/m 24 feb
VAKANTIES EN FEESTDAGEN

19/6

28/6

Informatieronde (aanvang 19.30u)

Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op
locatie (optioneel in overleg met presidium)
Rekeningcommissie (voorafgaand aan een
opinieronde) 18.00 uur

jun

Pasen: 8 en 9
april

hemelvaart:
17 mei

meivakantie:
23 april t/m 4
mei

Pinksteren:
27 en 28 mei

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld

