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Van de redactie
Alweer een aantal vergaderingen en steunfracties met
de nieuwe raadsleden achter de rug. Het is goed om nu
steeds 3 mensen in de raadszaal te zien zitten. In deze
nieuwsbrief fractie in actie , kennis maken met.. en
nieuws van de campagne commissie en van het
Bestuur. De redactie vindt het leuk reacties van de leden
te ontvangen en roept leden op een artikeltje, tip en/of
hun mening te geven via de nieuwsbrief. Zij kunnen dit
sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn
hier welkom.

Fractie in actie

ondanks de moeilijke onderwerpen erg goed ging:
hij had de zaal volledig onder controle!
De komende weken hebben we nog twee goed
gevulde raadsvergaderingen , waarin onder
andere de begrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen worden behandeld
alsook de jaarstukken van de gemeente en de
voorjaarsnota en kadernota.
Na 3 juli begint dan de vakantie waarna we eind
augustus weer verdergaan.

OP DE AGENDA
Inmiddels zijn we al weer een
Namens de fractie
paar maanden met drie
Leo Mol
raadsleden aan het werk en
17-06-2014 Steunfractie
Fractie Jürgen Vissers, 0162begint er wat routine te
Raad
683894, jurest@ziggo.nl
komen in de werkzaamheden,
Leo Mol en Miriam Tiekstra
26-06-2014
ook voor de nieuwe
Raadsvergadering
raadsleden. Enkele grote en
Kennismaken met
complexe dossiers zijn
03-07-2014 Extra
In deze rubriek stelt iedere
behandeld en ook de komende
raadsvergadering
maand een ander lid zich
weken hebben we het nog erg
voorjaarnota/begroting
voor en geeft de pen door
druk. Een van de meest
aan een medelid. Deze
besproken onderwerpen van
maand kennismaken met ….
Vanaf 05-07-2014 t/m 24-08de afgelopen tijd is het
Elly Prinse
raadsvoorstel over de
2014 VAKANTIE!!!!!!!
gewenste kruispuntvorm G.
Het Bestuur en de Fractie
Het stokje.
Schalckenstraat - Adelstraat wenst
iedereen
een
fijne
Marktstraat - Nieuwstraat
Wat is het iedere keer weer
vakantie
Made, waar Groen Drimmelen
leuk om de Nieuwsbrief te
(VP/D66) na vele afwegingen
lezen! Voor mij een heel
voorstander is van een nieuwe
goede manier om op de
vorm met afbuigend voorrang.
hoogte te blijven als niet al
Dat sommige andere partijen
te actief maar wel betrokken
daar geen voorstander van
lid van Groen Drimmelen.
zijn, bleek in de
Voor deze uitgave is mij
raadsvergadering van 21 mei,
gevraagd “het stokje” over
waar Jürgen Vissers om een
te nemen.
schorsing vroeg toen een
En hier zit ik nu, op een
raadslid van een andere partij
zonnige zondagochtend, met
de wethouder dingen
dat stokje en een kopje thee
toewenste die niet in een
achter mijn laptop mezelf af
raadszaal thuishoren. Hierna is
te vragen wat voor jullie
Noteer
al
wel
vast
6
het onderwerp van de agenda
interessant kan zijn.
september voor onze
gehaald en zullen we er dus
Ik was geneigd jullie
nogmaals over moeten gaan
jaarlijkse Ledendag in jullie
simpelweg uit te nodigen
discussiëren. Voor ons
agenda’s.
even mijn naam op Google in
misschien wel goed, het leek
te tikken.
er op dat onze voorkeur het
Dan zie je dat ik een profiel
niet zou gaan halen.
heb op LinkedIn, dat er vanuit
Meer recent is in een
het Centrum voor
opinieronde gesproken over
Levensvragen Rotterdam,
het moeilijke dossier
vanuit Levenslint en vanuit
‘bezuiniging hulp bij het
aanverwante organisaties van
huishouden’. Dit is het eerste onderwerp waar de
alles te lezen valt over waar ik mij momenteel
pijn van de bezuinigingen die vanuit Den Haag
mee bezighoudt en je kunt ook zien wie mijn
worden opgelegd, voelbaar wordt. Overigens was
vrienden zijn op Facebook.……..
Jürgen bij deze opinieronde de voorzitter, wat
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Er staat ook nog een leuk stukje van heel wat
jaren geleden. Toen ik raadslid was heeft Guido
de Vries mij eens geïnterviewd en in ons digitale
tijdperk is ook dat bewaard gebleven.
Maar ja, alleen een verwijzing naar Google levert
nog geen leuk stukje voor deze Nieuwsbrief. Bij
het tweede kopje thee schoot mij een andere
ingang te binnen……
Enkele jaren geleden zag ik een oproep voor een
zeer aantrekkelijke en boeiende baan. Bij de
sollicitatiebrief die ik toen schreef, hoorde een CV.
Ik heb als volgt geredeneerd: als ik dat CV nu
eens actualiseer, dan laat ik kort en bondig zien
mijn levensloop zien. Bij deze dus.
1951 – 1970
Geboren en getogen in Wagenberg.
Opgegroeid in de katholieke traditie.
Na MULO en HAVO een jaar op het
belastingkantoor in Breda gewerkt.
1970 - 1975
Gewerkt als “vrijgestelde” bij de KWJ, beweging
van werkende jongeren in Zeeland.
Getrouwd.
1975 – 1987
Moederschap (3 kinderen), scheiding, parttime
HBO opleiding Sociaal Cultureel Werk aan de
Horst te Driebergen. Werkzaam bij het
scholingsinstituut van de FNV.,
1988 – 2002
Werkzaam bij opleidingsorganisatie Stavoor; eerst
als trainer voor Ondernemingsraden, later als
adviseur voor OR-en bij fusies en reorganisaties in
de ouderenzorg en thuiszorg.
Voortgezette Opleiding; studierichting Organisatie,
Beleid en Management bij de Hogeschool
Amsterdam.
Leergang Verandermanagement bij de Zaanse
Stichting,
2002 – 2010
Werkzaam binnen de divisie Opleidingen van
Stavoor als accountverantwoordelijke en
uitvoerend trainer voor het werkveld Verlies en
Rouw.
Leerroute Beweging van Barmhartigheid,
Leergang Theorie van de Presentie bij Andries
Baart; Universiteit Utrecht,
Weekenden vanuit het oriëntatiewerk Gaandeweg
van de Kapucijnen,
HBO opleiding Theologie / Levensbeschouwing bij
Fontys Hogeschool Tilburg.
2010 – tot heden
Geestelijk verzorger bij het Centrum voor
Levensvragen / Motto Rotterdam.
2011- tot heden
Eigen bedrijf/praktijk “Levenslint”.
Naast betaald werk:
Raadslid voor Groen Drimmelen van 2002 -2006.
Lid van een lokale Bijbelstudiegroep.

Betrokken bij het ouderenpastoraat van de Vijf
Heiligenparochie.
Lid van het Made’s Meezingkoor.
Lid van Golfvereniging Bergvliet.
En oma van 5 prachtige kleinkinderen!
Bij mijn derde kopje thee hoor ik 5 mussen
kwetteren in de heg, lees ik met een glimlach dit
stukje terug en ga ik met het nieuwste boek van
Anna Enquist lekker in mijn tuintje zitten….
Laat ik afsluiten met een gedichtje dat al jaren
met me meeloopt:
Weet je
er zijn zo
van die kleine dingen
die elk mens
zo af en toe iets brengen
wat hem
meer doet leven
wat hem
zichzelf weg doet geven
van liefde wordt je toch niet moe…
O ja, het stokje geef ik graag door aan Claude
Mampaey.
Elly Prinse
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
De afgelopen periode heeft het bestuur zich weer
op de voor het bestuur normale werkzaamheden
gericht. We zitten weer in wat rustiger vaarwater.
De fractie is weer aan het werk. Het college zit in
het zadel. Het bestuur gaat weer doen waar het
voor zit, namelijk op de partij passen.
Inmiddels hebben we ons gebogen over de
aanpassing van het huishoudelijk reglement. Dit is
nodig omdat we door de wetgever gedwongen zijn
iets te regelen over eventuele giften die we
zouden kunnen ontvangen. De ALV krijgt in het
najaar een voorstel voorgelegd tot wijziging van
het huishoudelijk reglement. Deze wijziging houdt
in dat de ledenvergadering een besluit neemt over
het aannemen van eventuele giften van derden.
Mocht een gift worden aanvaard, zal dit in een
register worden opgenomen, waarin de naam en
het adres van de schenker wordt vermeld.
Verder heeft het bestuur besloten dat Anita van
Gennip namens het bestuur zitting gaat nemen in
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de PR-commissie. Voor deze commissie zoeken we
nog wel versterking. Een bericht aan
info@groendrimmelen.nl is voldoende.
Verder heeft het bestuur besloten na te gaan op
welke wijze we nieuwe mensen aan ons kunnen
gaan binden. Niet alleen mensen die alleen
contributie willen betalen en die met verschillende
activiteiten mee willen doen, maar toch ook vooral
mensen die in de toekomst een rol in de
opinieronde of te zijner tijd in de gemeenteraad
willen vervullen. Als partij hebben we een
stijgende lijn te pakken. Dat biedt mogelijkheden,
maar dan moeten we ook over voldoende
geschikte kandidaten beschikken die bereid zijn
een raadszetel in te nemen. Jullie al reden kunnen
daar een belangrijke rol in spelen. Ken je iemand
van wie je weet dat hij of zij met onze partij
sympathiseert, nodig hem of haar eens uit om
mee te doen aan een ledenactiviteit of laat hem
of haar eens op een andere manier met onze
partij, de fractie of het bestuur kennismaken.
Dan hebben we besloten in het kader van de
afsluiting van de verkiezingscampagne een
dankjewelbijeenkomst te organiseren voor al
diegenen die op een of andere manier de
helpende hand hebben toegestoken bij de
campagne. Op 12 september zijn we van harte
welkom bij Fred de Heijde om nog eens terug te
kijken. De uitnodiging volgt.
Tenslotte hebben we een datum geprikt voor de
ledenactiviteit voor dit najaar. Deze vindt plaats
op zaterdag 6 september. Het is de bedoeling om

een bezoek te brengen aan tools2work in
Teteringen.
De ALV in het najaar staat gepland op 11
november en wordt dit keer gehouden in het dorp
Drimmelen. De fractie is gevraagd een thema aan
te reiken.
Cor van Meel
Jaren was Cor het boegbeeld van D66 in Made en
Drimmelen en na de fusie ook nog wel van Groen
Drimmelen (VP/D66) In 2006 nam Cor afscheid
van de actieve politiek. In de jaren daarna bleef
Cor op de achtergrond nog enige tijd de fractie
volgen. Het deed het bestuur en de fractie dan
ook pijn om te vernemen dat de gezondheid Cor
langzamerhand in de steek laat. Hierdoor zal Cor
het succes van ‘zijn’ D66 zijn ontgaan. Spijtig,
want we weten zeker dat het hem goed gedaan
zou hebben.
Inmiddels is Cor in de Wijngaerd opgenomen.
Hopelijk brengt hem dit tot rust, wat ook voor Nel
en de kinderen fijn zou zijn. Het bestuur en de
fractie wensen Cor, maar vooral ook Nel en de
kinderen heel veel sterkte in de komende tijd.
Ricus Tiekstra, voorzitter
Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.nl
Diana Smits, secretaris 06-18961980
diana.smits@groendrimmelen.nl, Marcel Verlinde,
voorzitter a.i. en 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

Vergaderschema raad 2014
Juni:
Di. 17-06-2014

19.30 uur Steunfractie Raad

Do. 26-06-2014

19.30 uur Raad /gemeentehuis Made

Juli:
Do. 03-07-2014
Za. 05-07-2014

19.30 uur Raad VOORJAARSNOTA EN BEGROTING /gemeentehuis Made
VAKANTIE T/M 24-8-2014

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld
http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6 voor de volledige agenda van 2013. Hier staan ook
steeds de laatste wijzigingen.

