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andere richting gaan volgen: Personeel & Arbeid.
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werken. In eerste instantie
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OP DE AGENDA;
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software waar retail
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door
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en 23/8 de eerste opinieronde ;
gewerkte tijd registreren,
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organisaties/bedrijven uit
etc. Zoals aangegeven
onderwerpen aan de orde die de
woon ik tegenwoordig in
de gemeente. In de
fractie in zijn volgende stukje
Utrecht. Ik woon hier
uitnodiging
vindt
u
nadere
mee zal nemen.
samen met mijn vriend
Fractie Groen Drimmelen (VP /
gegevens en een
Umair. We wonen op
D66) Jürgen en Ricus
fietsafstand van het
aanmeldingsstrook.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
prachtige stadscentrum
jurest@xs4all.nl
Graag aanmelden voor
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
van Utrecht en op
Zondag 9 september
tieks067@planet.nl
loopafstand van één van
de mooiere parken van
Kennismaken met… Bjorn
Utrecht. Daarnaast is de
Vissers.
altijd levendige
In deze rubriek stelt iedere maand
Amsterdamsestraatweg
een ander lid zich voor en geeft de
letterlijk om de hoek. Een
pen door aan een medelid. Jan
totaal andere
Vissers houdt de pen nog even in de
leefomgeving dan de
familie en draagt de pen over aan
gemeente Drimmelen,
Bjorn Vissers.
w w w. b i e s b o s c h s t r e e k f e e s t . n l
maar zeker ook een
prettige leefomgeving!
Mijn naam is Björn Vissers en bij
Origineel ben ik puur
het verschijnen van deze
vanuit Made richting
nieuwsbrief ben ik inmiddels 31
Utrecht vertrokken
jaar. Ik ben één van de leden
GROEN DRIMMELEN
vanwege mijn toenmalige
van Groen Drimmelen die niet in
werk maar inmiddels is
de gemeente Drimmelen zelf
BESTAAT 24 augustus 2012
Utrecht voor mij gewoon
woont. Ik ben wel geboren en
12 ½ JAAR.
een fijne, gezellige stad
getogen in Made maar een
Op 24 februari 2002 was de om te wonen die ook nog
kleine zes jaar geleden ben ik
eens centraal in het land
naar Utrecht verhuisd. Ik ben in
oprichtingsvergadering.
gelegen is ook. Gezien
Made opgegroeid bij mijn ouders
mijn werk is dit laatste
Jan en Ria en mijn broer Jürgen.
ook heel erg praktisch,
Na de basisschool en middelbare
omdat ik veel naar klanten
school heb ik een opleiding
in het binnenland en soms
Internationale Handel/
in het buitenland ga.
Groothandel gevolgd. Na
Waarom is iemand die in
deze opleiding afgerond te
Utrecht woont lid van een
hebben kwam ik er achter dat ik
politieke partij in de gemeente
mezelf niet direct in dat
Drimmelen? Eigenlijk is dat
werkveld zag werken. Omdat ik sowieso nog door
antwoord heel simpel: Ik ben altijd geïnteresseerd
wilde studeren ben ik toen een studie in een
Ivm de vakantie deze keer wederom een gecombineerde
Deze studie heb ik ook
nieuwsbrief over juli/augustus.
Heerlijk uitgerust hebben we
inmiddels de eerste steunfractie en
info/opinieronde gehad . Bjorn
Vissers stelt zich deze maand voor.
Anita doet een oproep om haar
schoondochter te steunen. Leden die
Ledendag Groen Drimmelen
graag een artikeltje, tip en/of hun
mening willen geven via de
nieuwsbrief kunnen dit sturen naar
Zondag 16 september
info@groendrimmelen.nl . Ook
willen
we met onze leden
vragen zijn hier welkom.
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geweest in politiek in het algemeen. Toen Jürgen
meer betrokken raakte bij Groen Drimmelen ben
ik de lokale Drimmelense politiek ook meer gaan
volgen. Puur op de inhoud merkte ik toen al snel
dat mijn politieke ideeën vrij dicht bij de ideeën
van Groen Drimmelen liggen. Tel daar bij op dat
ik ook wel enigszins enthousiast werd gemaakt
door Jürgen en het lidmaatschap is verklaard.
Omdat ik op dit moment niet in de gemeente
Drimmelen woon ben ik verder niet echt direct
betrokken bij de partij. Ik zie mezelf dan ook
meer als een ‘supporter’ dan als een (actief) lid.
Aangezien ik niet veel mensen ken binnen Groen
Drimmelen vind ik het lastig om de pen aan
iemand door te geven. Ik zou daarom Anita willen
vragen om de pen door te geven aan een lid van
Groen Drimmelen. Bjorn Vissers

hebben zij inmiddels al € 4.719,06 binnen (94%).
Mogelijk kunnen de leden van Groen Drimmelen
er aan bij dragen de laatste euro’s binnen te
brengen. Mensen die geen internet hebben mogen
het ook via mij geven of overmaken op mijn
rekening 478591578 ovv Esther en Merel fietsen
dan zorg ik dat het gedoneerd wordt. Anita Steun
deze meiden met hun geweldige actie!!
http://www.staoptegenkanker.nl/Ga-tochfietsen (hier kun je rechtstreeks overmaken)

Volgende keer Dik en Maria van Beest

2 Meiden op de fiets van Eindhoven naar
Parijs voor het KWF.
Onze schoondochter Esther is afgelopen maandag
met haar vriendin Merel vertrokken op de fiets
naar Parijs. Niet zomaar een fietstochtje maar een
sponsorfietstocht voor het KWF, het Kankerfonds.
Ze zijn op leuke manieren gesponsord met shirts
ect. Verder zijn er al diverse leuke artikeltjes in
diverse lokale kranten geschreven waarin
aandacht was voor de actie. Omdat ik zelf al twee
keer borstkanker heb gehad ontroert het mij dat
twee jonge meiden zich zo in willen zetten voor
het Kankerfonds. Daarom wil ik ze ook steunen
met deze oproep. De reis is te volgen
op Facebook http://www.facebook.com/
gatochfietsennaarparijs , Twitter (@gatochfietse)
en de weblog op www.staoptegenkanker.nl/gatoch-fietsen. De inzamelactie voor het geld gaat
goed . Het streefbedrag is € 5.000,00 en daarvan
Vergaderschema raad 2012

jul

Aug/sep

Het Bestuur vol vuur
Het Bestuur heeft ivm de vakanties ook geen
vergadering gehad. Wel is er gewerkt aan de ledendag
waarvoor jullie de uitnodiging inmiddels ontvangen
hebben of hierbij ontvangen. Tot 16 september!!!
Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Diana Smits, secretaris 06-18961980
diana.smits@groendrimmelen.nl, Marcel Verlinde,
penningmeester 0168-484657 marcel.verlinde@xs4all.nl
Bestuursleden:Jos Engelen, Anita van Gennip,
anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Website: www.groendrimmelen.nl
E-mailadres; info@groendrimmelen.nl
Hyves: http://groendrimmelen.hyves.nl

Sep/okt

Okt/nov

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

15/8

12/9

10/10

21/8

18/9

16/10

Reguliere Raadsvergadering
(aanvang 19.30u)
Extra Raadsvergadering

30/8

27/9

25/10

Nov/dec

30/1
0

Dec/jan

14/11

4/12

9/1

20/11

11/12

15/1

29/11

20/12

24/1

4/12

2/1

29/1
31/1

8/11

Steunfractie info en opinie

14/8

Informatieronde (aanvang 19.30u)

16/8

6/9

4/10

1/11

6/12

3/1

23/8

13/9

11/10

15/11

13/12

10/1

Opinieronde (aanvang 19.30u)
Vrije donderdag: vergaderen of
bijeenkomsten op locatie (optioneel in
overleg met presidium)

Jan/feb

3/9

vervalt

Rekeningcommissie (voorafgaand aan
een opinieronde) 18.00 uur

2/10

20/9

6/11

18/1
0

22/11

vervalt

29/9
Zomervakantie: 2
juli t/m 10 aug

herfstvakantie:
15 t/m 19 sept

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

Kerstvakantie:
24 dec t/m 4 jan

7/2
17/1

