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Van de redactie

De eerste nieuwsbrief van 2015 en een goed gevulde deze
keer. Ingezonden stukjes en het programma van
Spraakvermaak waar deze keer weer Alexander Pechtold
een van de gasten is.
En er nieuws van het Bestuur. De datum van ALV is
gepland op 1 April
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
Door drukke werkzaamheden
deze keer geen fractie in actie.
Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol en Miriam Tiekstra

ziekenhuizen over de streep te helpen”; aldus de
moeder.
De ouders kregen de prijs van de omroep in
december uitgereikt. “Het is een mooi beeld. We
gaan hem een prominente plaats in huis geven”;
zeggen de geëmotioneerde, maar ook verheugde
ouders. Ook in Terheijden werd actie gevoerd
voor Zoë. Cathy Faas, van Cafetaria Het Houten
Vorkje en de kiosk bij de Haven, tevens tante van
Zoë verkocht speciaal Zoë’s
ijs voor 1,50 euro per
bolletje. Vijftig cent hiervan
was voor de actie bestemd.
Maar veel liefhebbers gaven
ook bij andere ijsjes een
bijdrage.
het Bestuur van
Jan Kuiper

De Fractie en
Groen Drimmelen (VP/D66)
wenst alle leden
een gezond en gelukkig
2015

Zoë’s Pleisters
Kennismaken met
Jaarlijks schenkt Groen
In deze rubriek stelt iedere
Drimmelen aan goede doelen.
maand een ander lid zich
In 2014 was Zoë’s pleisters
voor en geeft de pen door
één van die doelen. Zoë
aan een medelid.
Swinkels was een meisje uit
Deze maand kennismaken
Prinsenbeek dat in 2014 aan
met …. Melissa Simons
een hersentumor overleed. Op
haar ziekbed droomde zij
Half december benaderde
ervan dat alle kinderen in een
collega Hans Dierckx mij
ziekenhuis “vrolijke pleisters”
OP DE AGENDA
met de vraag of hij de pen
zouden krijgen, want voor haar
voor de rubriek
verzachtte het vaak de pijn.
08-02-2015
Kennismaken met,,, aan mij
Na haar dood startten haar
mocht doorgeven. Net als
ouders Caroline Baay en Marc
Spraakvermaak
Hans ben ik een passief lid
Swinkels een actie hiervoor op.
met o.a. Alexander
van Groen Drimmelen,
Onze partij doneerde (€150).
Pechtold
omdat ik werkzaam ben bij
Door Omroep Brabant werd
de gemeente Drimmelen. In
Zoë (5 jaar) postuum
zie bijgevoegd programma
mijn geval ook nog eens in
uitgeroepen tot Brabander van
een functie die regelmatig de
het jaar 2014. BN De Stem
aandacht van de politiek
besteedde daar onlangs
12-2 Opinieronde
heeft, namelijk
aandacht aan. Voor wie dat
beleidsmedewerker verkeer
18-2 Steunfractie
niet gelezen heeft een
en vervoer. Samen met de
samenvatting.
26-2 Raadsvergadering
medewerker verkeer (en
“Het is een groot succes
uiteraard de
geworden. Wij vonden het heel
1-4-2015 ALGEMENE
portefeuillehouder verkeer)
bijzonder dat we in het begin
ben ik in onze gemeente
LEDENVERGADERING
al 5000 euro hadden
verantwoordelijk voor alles
ingezameld. Inmiddels is de
LOCATIE VOLGT ZSM.
wat met verkeer te maken
stand 50.000 euro en de actie
heeft. Een leuk maar soms
loopt nog steeds”; aldus
ook moeilijk vak, aangezien
Caroline. Al in februari werden
Nederland
zo'n 16 miljoen
de eerste pleisters overhandigd
'verkeerskundigen' kent. Na
aan Marc Jonkers, kinderarts in
het behalen van mijn diploma
het Amphia Ziekenhuis.
Verkeerskunde aan de NHTV in Breda heb ik
Daarna volgde het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
bewust gekozen voor het werken bij een
Den Bosch. “En het worden er steeds meer. De
gemeente. Dit vanuit een stuk idealisme, omdat ik
actie krijgt mogelijk nog extra cachet. We zijn
de leefomgeving van mensen wilde verbeteren.
bezig om een eigen Zoë-pleister te ontwikkelen.
Behalve beleidsmedewerker ben ik ook voorzitter
Het ontwerp hebben we al, maar er is nog geen
producent. Ons doel blijft om zoveel mogelijk
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van de Personeelsvereniging en vicevoorzitter van
de Ondernemingsraad van de gemeente.
Waarom ben ik lid geworden van Groen
Drimmelen?
Dit heeft meerdere redenen. Allereerst ben ik lid
geworden vanwege de fractievoorzitter, Jürgen
Vissers. Al sinds onze tienertijd zijn wij bevriend.
In 1997 kreeg ik verkering met zijn beste vriend
Ronald. Menig zondagochtend heb ik samen met
Jürgens vrouw Esther weer en wind getrotseerd
om onze voetballers aan te moedigen.
Natuurlijk is onze vriendschap niet de enige reden
voor mijn lidmaatschap. Ook inhoudelijk kan ik
me op veel punten identificeren met Groen
Drimmelen. Daarnaast vind ik Groen Drimmelen
een nette partij met oog voor de nuances,
waarmee ik bedoel dat er gestreden wordt op
inhoud zonder grof of beledigend richting
andersdenkenden te worden.
Wat doe ik in mijn privé-tijd?
Qua sport doe ik aan fitness en stijldansen. Het
eerste uit noodzaak, het tweede voor het plezier.
Daarnaast wandel ik graag met onze hond, het
liefst in het bos. Ik kan erg genieten van de
natuur en vind het daarom belangrijk dat er
zoveel mogelijk wordt gedaan om de natuur niet
nog meer te schaden, ook een reden waarom ik
voor een groene partij heb gekozen. Bij mooi
weer pakken we de motor om een stukje te
toeren (dat is dan weer niet zo groen). Ook kun je
ons in de gemeente tegenkomen op de fiets,
waarbij vooral mijn man opvalt met zijn bakfiets
met in de mand een eigenlijk te grote hond. Op
andere mooie dagen starten we onze boot en
gaan we de Biesbosch in. Zoals je ziet, genieten
wij op allerlei manieren van al het moois dat onze
gemeente te bieden heeft. Laten wij samen ons
best doen om dat moois te behouden en waar
mogelijk te verbeteren.
Aan wie geef ik de pen door?
Ik heb mijn ex-wethouder Marijke Vos bereid
gevonden een stukje te schrijven en te laten
weten waar ze nu druk mee is.
Melissa Simons
Vaarwel en (misschien)..…
“Er is een tijd van komen en van gaan”…. Het is
een bekend gezegde. Voor mij was die eerste tijd
in 1985, toen we in Terheijden kwamen wonen.
Die laatste tijd komt er aan of is op het moment
van lezen al gepasseerd. Kortom, wij gaan
verhuizen (ca. 9 febr.). Sinds de kinderen de deur
uit zijn was ons huis wat te groot en ook het
traplopen werd langzamerhand wat lastiger. De
reden dus. We gaan naar Oosterhout, waar we
een ruim appartement in het centrum hebben
gevonden, niet ver van alle winkelvoorzieningen.
Wie nieuwsgierig is of tijdens het winkelen trek
heeft in (gratis) koffie is bij deze uitgenodigd. Een

telefoonnummer is nog niet te melden, want de
privatisering van de KPN heeft in ieder geval niet
tot een snellere dienstverlening geleid.
Waarom al dit geschrijf? Ik heb begrepen dat de
redactie van deze nieuwsbrief graag kopij heeft en
een simpele adreswijziging reken ik daar niet
onder.
In 1985 werd ik lid van de VP en na de ‘fusie’ dus
ook van Groen Drimmelen. Bijna 30 jaar. In die
tijd was ik ook nog raadslid. Ik zeg het
lidmaatschap niet op, ik ben van plan de 40 vol te
maken. De 50 zal wel niet haalbaar zijn, als ex
zware roker!
De mensen die mij wat beter kennen weten dat ik
graag een politiek statement maak. Bij deze dan.
Ik kan het niet laten. Het landelijk D66-beleid kan
mij niet bekoren. Te veel VVD-light. Dat geldt
beslist niet voor onze raadsleden en
wethouder(s), met D66-achtergrond. Ze zijn
integer, werken hard en doen dat ook nog prima,
hebben een realistische kijk op de gemeentelijke
ontwikkelingen, etc. Belangrijke eigenschappen op
gemeentelijk niveau, waar landelijke verschillen er
meestal niet zo veel toe doen. Dik tevreden dus.
Daarom blijf ik ook lid van de club, al zal ik
misschien nog wat meer backbencher worden.
Ons nieuwe adres wordt: Keiweg 66 B, 4901 JC
Oosterhout. Voor insiders: in het Slotjespark,
achter De Doelen (en niet erin). En, om maar met
de titel van het afscheidstournee van één van
mijn favoriete zangers (Boudewijn de Groot) te
eindigen: “Vaarwel en (misschien) tot ziens”…
Jan Kuiper (jjn.kuiper@12move.nl)
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
In alle media is er al veel aandacht aan
geschonken en als voorzitter van een politieke
partij kun je er ook niet omheen; het geweld in de
wereld. Niet alleen in Parijs, maar ook in het
Midden Oosten, Nigeria en Kameroen . Geweld
dat veelal plaatsvindt onder de vlag van één van
de wereldreligies. Onbegrijpelijk voor degenen
die zich wat meer in de achtergronden van deze
religies verdiepen. Noch het Christendom, noch de
Islam zijn religies die geweld prediken,
integendeel. Als je de Bijbel en de Koran goed
leest, dan weet men; het draait bij zowel Jezus
Christus als bij Mohammed om
verdraagzaamheid. Helaas kennen beide religies
zieke geesten die liever geweld prediken en
vinden dat ´ongelovigen´ wel een kopje kleiner
gemaakt kunnen worden. Binnen het Christendom
is gelukkig al een aantal eeuwen geleden de
conclusie getrokken dat het afdwingen van het
´goede´ geloof langs gewelddadige weg niet de
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juiste weg is. Het wachten is op het moment dat
de Verlichting ook de Islam in zijn greep krijgt.
Toch mag je je afvragen of je onder het mom van
de vrijheid van meningsuiting, ook maar alles
moet kunnen zeggen, schrijven en tekenen. Is
kwetsen niet vergelijkbaar met pesten? Pesten is
toch ook gedrag waarvan iedereen vindt dat het
niet hoort! Waarom vinden velen het kwetsen van
hele bevolkingsgroepen dan wel acceptabel? Als
dit het effect is van het afschaffen van het
strafbaar stellen van godslastering, dan vraag ik
mij af of dat achteraf gezien wel een goed plan is
geweest. Blijkbaar is het zelfreinigend vermogen
nog onvoldoende ontwikkeld. Dit betekent dus dat
we nog wel wat zendingswerk hebben te
verrichten. Aan de ene kant moet men zich
misschien niet zo snel gekrenkt voelen. Aan de
andere kant is wat meer respect voor de normen
en waarden van anderen ook wel op zijn plaats.
Nederland is immers een land dat door de eeuwen
heen plaats heeft geboden aan vervolgden, laten
we dat beeld alsjeblieft in stand houden!
Nu verder.
Het jaar 2015 is voor onze partij een bijzonder
jaar. Dit jaar mogen we vieren dat we 15 jaar
geleden zijn opgericht. Daarnaast is het dit jaar
50 jaar geleden dat in Terheijden de VP werd
opgericht. Derhalve een jaar om bij stil te staan.
Hoe we dat gaan doen, willen we samen met onze
leden, jullie dus bedenken. Ideeën zijn van harte

welkom. Tijdens de komende ledenvergaderingen
willen we het er in ieder geval over hebben.
De komende algemene ledenvergadering zal
worden gehouden op 25 maart/ 1 april in ?????
Het is de jaarvergadering waar we de jaarstukken
van de penningmeester zullen voorleggen. Tevens
willen we tijdens deze vergadering de besteding
van de giften bespreken. Een ander onderwerp is
de bestuursverkiezing. In november heeft onze
secretaris Diana Smits al aangegeven af te zullen
treden en zich niet herkiesbaar te stellen. Het
secretariaat is een spil waar de partij op draait.
Een goede invulling is daarom van groot belang.
We zijn derhalve op zoek naar een opvolger voor
Diana. Als u iemand weet of zelf interesse heeft;
laat het ons weten, via info@groendrimmelen.nl
Tenslotte nog even terugblikken op de
nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari. Het was weer
een gezellige avond, die prima werd verzorgd
door Paul Reniers en zijn echtgenote, waarvoor
nog onze oprechte dank.
Ricus Tiekstra, voorzitter
Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.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
Facebook; https://www.facebook.com/GroenDrimmelen
E-mailadres; info@groendrimmelen.nl

Vergaderschema raad januari 2015 /meer data in de volgende nieuwsbrief
Februari:
Wo. 04-02-2015
Do. 05-02-2015

Steunfractie info en opinie LET OP WOENSDAG IPV DINSDAG
Informatieronde

Do. 12-02-2015
Wo. 18-02-2015

Opinieronde
Steunfractie Raad LET OP WOENSDAG IPV DINSDAG

Do. 26-02-2015
Maart:

RAADSVERGADERING

Di. 03-03-2015
Do. 05-03-2015

Steunfractie info en opinie
Informatieronde

Do. 12-03-2015
Do. 26-03-2015

Opinieronde
RAADSVERGADERING

Di. 31-03-2015
April:

Steunfractie info en opinie

Wo. 01-04-2015
Do. 02-04-2015

Algemene Ledenvergadering LOCATIE volgt
Informatieronde

Do. 09-04-2015
Di. 14-04-2015

Opinieronde
Steunfractie Raad

Do. 23-04-2015
Di. 28-04-2015

RAADSVERGADERING
Steunfractie info en opinie

Do. 30-04-2015

Informatieronde

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 2014. Hier staan ook steeds de laatste
wijzigingen.
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Zondag 8 februari.

Alexander Pechtold bij Spraakvermaak in Terheijden.
Hij komt graag, het is al weer vier geleden en het zijn woelige tijden in de vaderlandse
politiek. Genoeg redenen om Alexander Pechtold weer eens uit te nodigen en dus is de
mediagenieke D66-voorman op 8 februari te gast bij zondagmiddagcafé Spraakvermaak.
Overleeft Rutte II 2015, blijft D66 gedogen, hoe verloopt de invoering van het nieuwe
zorgstelsel en wordt er eindelijk eens werk gemaakt van een nieuw belastingplan? Vragen
waar Alexander Pechtold vast wel een antwoord op heeft.
Sportwedstrijden.
Pim Ras is op 8 februari foto gast. Hij is een van de bekendste sport- en nieuwsfotografen
van Nederland. Pim fotografeert hoofdzakelijk voor het Algemeen Dagblad en gaat
daarvoor naar internationale sportwedstrijden en ook naar de Olympische spelen. Vóór hij
naar Terheijden komt is Pim eerst nog aan het werk in De Kuip om voor het AD foto’s te
maken van de wedstrijd Feyenoord-Cambuur. Zijn TomTom programmeert hij vooraf al op
Bredaseweg 20, zodat hij die middag nog op tijd bij café Ons Thuis is.
Column.
Presentator Dik van Beest wordt geassisteerd door gastpresentator Johan van der Vlist,
Fleur Vlaskamp verzorgt een column, Bert Sprangers en Stephan Mureau spelen een quiz,
Bo Dudok zingt tussen de programmaonderdelen en Mix sluit af met het immer actuele
Spraakvermaak-slotlied.
We besteden op 8 febr. ook nog aandacht aan de Bernarduskerk in Made
Zondag 8 februari: Spraakvermaak, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden.
Zaal open om 14.00 uur, om 15.00 uur opent Dik van Beest de 49e editie van
zondagmiddagcafé Spraakvermaak.
Zie ook: www.spraakvermaak.nl

