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Van de redactie

openhouden van twee zwembaden. Zorgen zijn er

De maand october is weer voorbij gevlogen. Met een
ook. Vooral zorgen over de woningbouwplannen.
drukke agenda in oktober en ook weer voor november
Door de financiële problemen bij WSG staan de
weten we waar we ons mee bezig kunnen houden.
plannen voor de uitbreiding in Lage Zwaluwe op
Belangrijk op de agenda is de Algemene
losse schroeven. Vooral een oplossing voor het
Ledenvergadering van 22/11 a.s.
verouderde verzorgingshuis
Hier zal door het Bestuur de
OP DE AGENDA
de Ganshoek moet prioriteit
uitkomsten van de gesprekken
krijgen. De fractie zit op dat
met Groen Links aan de leden
vlak wethouder Oome op de
worden voorgelegd. Het Bestuur
22/11 Algemene
hoopt op een grote opkomst
hielen. Activiteiten van de
Ledenvergadering in de
zodat de meningen van zoveel
fractie waren er te over.
Harmonie in Terheijden
mogelijk leden bekend zijn bij
Jürgen heeft zich op het
het Bestuur. Al met al weer een
AANVANG 20.00 UUR
sportieve vlak laten zien. In
interessante agenda. Guido
Er hebben diverse gesprekken plaats gevonden
Breda heeft hij deelgenomen
Annaert stelt zich deze maand
tussen Groen Drimmelen en Groen Links
aan de Singelloop, waar hij
voor. En ook de Fractie en het
die een goed basis bieden voor de toekomst en
de 10 km heeft gelopen. De
Bestuur hebben weer een
die tijdens deze Algemene Ledenvergadering
fractie was verder aanwezig
bijdrage geleverd. Leden die
aan de leden zal worden voorgelegd
graag een artikeltje, tip en/of
bij verschillende activiteiten
AGENDA ALGEMENE LEDEN
hun mening willen geven via de
zoals de korenjacht in
VERGADERING
nieuwsbrief kunnen dit sturen
Terheijden en de eerste
1. Opening door de voorzitter van de
naar info@groendrimmelen.nl .
Algemene Ledenvergadering
aflevering van het zesde
Ook vragen zijn hier welkom.
2. Goedkeuren verslag vorige
ledenvergadering

seizoen Spraakvermaak

Fractie in actie
3. Giften 2012
Fractie Groen Drimmelen (VP
De afgelopen maand heeft
4. Mededelingen van het Bestuur
/ D66) Jürgen en Ricus
5. Mededelingen van de Fractie
vooral in het teken gestaan
6.
Rondvraag
van de uitkomsten van het
Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@xs4all.nl
onderzoek naar het hoe en
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
30/10 Steunfractie extra Raad
wat rond het dossier
tieks067@planet.nl
01/11 Informatieronde
Biesbosch Marina Drimmelen.
1) Basisdocument Vergunningverlening,
Zoals Jürgen in zijn bijdrage
Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente
Drimmelen 2012-2016
tijdens de raadsvergadering
Kennismaken met… Guido
2) Stand van zaken zwembaden Drimmelen
van 25 oktober heeft gezegd,
06/11 Steunfractie opinieronde
Annaert.
blijkt uit het uitgevoerde
08/11 Extra Raadsvergadering
In deze rubriek stelt iedere
onderzoek dat de gemeente
Behandeling en vaststellen
maand een ander lid zich
Programmabegroting 2013
Drimmelen in 2004 dit
Let op ; Aanvang 17.00 uur.
voor en geeft de pen door
financiële risico in is
15/11 Opinieronde
aan een medelid. Dik van
gerommeld. Dit door toedoen
1) Opinievoorstel Vergunningverlening,
Beest draagt de pen over
Toezicht
en
Handhavingsbeleid
gemeente
van de toenmalige coalitie,
aan Guido Annaert.
Drimmelen
2012-2016
die niet wist hoe snel zij de
2) Opinievoorstel Bedrijventerrein Thijssenweg
garantstelling moest regelen,
Wagenberg.
Ik ben 62 jaar, gehuwd met
voordat andere partijen aan
29/11 Raadsvergadering;
Denise van den Hoof en
agenda raad nog niet bekend ; de
de bel zouden trekken dat dit
vergaderinformatie en raadsstukken zijn
vader van 3 kinderen: Sara,
besluit wel eens onjuist kon
te vinden op
Nina en Roel. Ik ben geboren
zijn. Nu is gebleken dat het
http://drimmelen.shared.1eeurope.nl/bis/agendasche
in België en heb daar tot
ma.asp
toenmalige besluit
mijn 28e jaar in Londerzeel
onrechtmatig was, omdat de
(waar de Palm wordt
gemeente volgens de eigen
gebrouwen)
gewoond. Ik was
regels helemaal geen
daar
op
diverse
terreinen
garantie had mogen afgeven.
actief: richtte de Wereldwinkel
Graag hadden we de
op, zette me in voor de integratie
veroorzakers van dit financiële debacle ter
van
gehandicapten,
opende een jongerencentrum
verantwoording willen roepen en het vuur wat
en
coördineerde
daarin
de activiteiten. Op politiek
nader aan de schenen willen leggen. Helaas is een
vlak zette ik me in een
onderzoek hiervoor onhaalbaar en ook de te
plaatselijk actiecomité in voor het kritisch volgen
verwachten resultaten zouden uiterst onzeker
van de besluiten en verrichtingen van het door de
zijn. Nu staan we aan de vooravond van de
CVP (het toenmalige CDA) gedomineerde
begrotingsbehandeling. Een sluitende begroting,
gemeentebestuur. We stelden allerlei misstanden
met ruimte voor de investering in de uitbreiding
aan de kaak en maakten “geheime” dossiers over
van de Amerhal en vooral ook ruimte voor het
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bijv. grondspeculaties bekend. We waren met niet
veel, maar hadden toch veel invloed. Vooral
omdat we partij onafhankelijk opereerden. Het
was een tijd waarin nogal was heilige huisjes
omvielen en taboes werden doorbroken. Ik ben
naar Nederland verhuisd omdat ik me verder
wilde ontwikkelen in de psychotherapeutische
hulpverlening en de kans kreeg om als creatief
therapeut te werken in een centrum voor
psychotherapeutische hulpverlening in Rosmalen,
daarna in Zaandam en vervolgens in Tilburg.
Ondertussen had ik in Rosmalen mijn vrouw leren
kennen. Na 10 jaar samenwonen besloten we om
te trouwen. De aanleiding was dat onze oudste
dochter van andere kinderen op de lagere school
te horen had gekregen dat ze niet kon bestaan (!)
omdat haar ouders niet getrouwd waren. Ze was
zo blij dat ze met haar zusje en broertje van haar
ouders bruidsmeisjes en bruidsjongen konden
zijn. We trouwden met z’n vijven. We kregen van
Sara de bruidsringen en wij gaven aan haar en
Nina een zilveren ringetje en Roel een zilveren
autootje. In die tijd ben ik ook weer allerlei
(management) opleidingen gaan volgen omdat ik
me interesseerde in de wisselwerking tussen mens
en organisatie en daar nogal idealistische
opvattingen over had. Ik kreeg de kans om als
intern organisatieadviseur /trainer een
cultuurveranderingsproces te begeleiden in het
pas in gebruik genomen Amphia Ziekenhuis in
Breda. Daar kwam ik contact met de manager van
de toenmalige afdeling Opleiding & Advies van de
sector gezondheidszorg van Hogeschool WestBrabant. Hij haalde me over om deze afdeling
mee vorm te gaan geven. Ik werd ontwikkelaar
van producten en diensten kwaliteitszorg voor de
zorgsector. Deze producten en diensten leverde ik
voornamelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen en
aan kwaliteitszorgmedewerkers van die sector.
Het was een zeer drukke tijd. Klanten wilden
allemaal op de eerste rij zitten en gisteren
geholpen worden. Ik werkte vaak 70-80 uur per
week. Veel te veel en belandde in een burnout. In
de herstelperiode besloot ik om niet meer in een
adviesbureau te werken, maar me aan één
organisatie te verbinden. Die kans kreeg ik bij
ROC West-Brabant, waar ik nu nog werkzaam ben
in het Vitalis college aan de Terheijdenseweg. Ik
heb me eerst bezig gehouden met de ontwikkeling
van resultaatverantwoordelijk teams. Dat was een
zo breed uitwaaiende klus en een zo brede
verantwoordelijkheid dat ik (weer) buiten mijn
grenzen ging en voor de 2e keer een burnout
kreeg. Ondertussen waren we ook begonnen met
stichting Bantan Woro om een middelbare
vakschool te ontwikkelen in Senegal. Ofschoon
het project zeer voorspoedig verliep vroeg dat
toch heel veel tijd. De balans tussen inspanning
en ontspanning was weer zoek. Nu is mijn

verantwoordelijkheid meer afgebakend en heb ik
een gebied dat beheersbaar is. Ik hou me nu
uitsluitend bezig met de ontwikkeling van
kwaliteitszorg in het Vitalis college, werk niet
meer thuis, ga 3 keer in de week joggen, tuinier,
wandel en lees (weer) boeken. Met stichting
Bantan Woro gaat het zeer goed. Het project is
bijna gerealiseerd. De school biedt 6 sectoren van
beroepsopleidingen op MBO-niveau en een
oriëntatiejaar op VMBO-niveau aan en vervult een
onmisbare schakel in de sociaal economische
ontwikkeling van de regio. Vorig jaar hebben we
een prijs gewonnen. Van de 13 deelnemende
stichtingen werd onze organisatie als het meest
professioneel en het project als het meest
duurzaam aangemerkt. Dit is ook waar ik het
meest trots op ben. De prijs bestaat uit een gratis
fondsenwervingtraject voor het bedrag (€
60.000), dat we nog nodig hebben om het project
af te ronden. Daardoor heb ik nu minder druk met
mijn werk voor de stichting. Ik ben lid geworden
van Groen Drimmelen na een presentatie van het
project van stichting Bantan Woro tijdens een
algemene ledenvergadering van Groen
Drimmelen. Het sprak me aan dat Groen
Drimmelen de enige partij is, die plaatselijke
stichtingen ondersteunt. Maar nog meer sprak me
de ongedwongen sfeer aan, die we mochten
meemaken, gedurende de vergadering. Eerder
had ik ook Marijke Vos leren kennen, als
voorzitter van de millennium werkgroep, die toen
nog actief was in de gemeente. Nadat ik me wat
inhoudelijk had verdiept in het programma was
mijn keuze snel gemaakt. Duurzaamheid,
solidariteit, rechtvaardigheid, transparantie,
inspraak zijn belangrijke waarden in mijn leven en
maken dat ik me met het parool ‘Liberaal waar
het kan, sociaal waar het moet’ goed kon
verbinden. Omdat ik echter alert moet blijven op
mijn energiebalans, heb ik (voorlopig) de keuze
gemaakt om mijn verbinding nog niet om te
zetten in een actieve inzet voor/in de partij. Ik
volg alles wel en bij de algemene
ledenvergadering ben ik van de partij.
Ik geef de pen door aan Wim en Patty van Aard.
Interessante linken
De onderstaande link ontvingen we van Joke
Haaze . In de nieuwsbrief die achter de link zit
staat een artikel over energie opwekken met
regen. http://mixxokt2012.oxxio.nl/#/1/Cover
Jos Engelen stuurde de link
http://www.kernmetpit.nl/
Dit is een wedstrijd die jaarlijks wordt
uitgeschreven door Nederlandse Heidemij.
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
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Het Bestuur vol vuur
Het Bestuur heeft een aantal gesprekken gevoerd
met het Bestuur van Groen Links zoals eerder
besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Bij de eerst volgende Algemene Ledenvergadering
van 22/11 a.s. zal door het Bestuur de uitkomst
van de gesprekken met Groen Links aan de leden
worden voorgelegd. Dit onderwerp staat centraal
in de vergadering van 22/11. Het Bestuur hoopt
op een grote opkomst zodat de meningen van
zoveel mogelijk leden bekend zijn bij het Bestuur.
Mocht u niet bij de vergadering aanwezig kunnen

Vergaderschema raad 2012

Okt/nov

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

10/10

Reguliere Raadsvergadering (aanvang
19.30u)
Extra Raadsvergadering
Steunfractie info en opinie

25/10

16/10

zijn schroom dan u mening te melden via een email of telefonisch,vooraf of nadat u de notulen
ontvangen hebt en weet wat het Bestuur verteld
heeft. Ook kunt u nog suggesties doorgeven voor
de giften voor 2012.
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

Nov/dec

30/1
0

Dec/jan

Jan/feb

14/11

4/12

9/1

20/11

11/12

15/1

29/11

20/12

24/1

4/12

2/1

29/1

6/12

3/1

31/1

13/12

10/1

7/2

8/11
6/1
1
1/11

Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)

15/1
1
18/1
0

Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op
locatie (optioneel in overleg met presidium)

22/11

vervalt

Rekeningcommissie (voorafgaand aan een
opinieronde) 18.00 uur
herfstvakantie:
15 t/m 19 okt

Kerstvakantie:
24 dec t/m 4 jan

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

17/1

