NIEUWSBRIEF
Nummer 16, juni 2003
_____________________________________________________________
LET OP!

door met Ricus Tiekstra
te bellen (0162-684498) of
te mailen:

VAN HET BESTUUR
De vakantietijd breekt weer
aan. Voordat iedereen
weer gaat genieten van
zijn of haar vakantie komt
de gemeenteraad nog 2
keer samen. De exacte
data tref je in deze
nieuwsbrief aan.

Zaterdag 21 juni

h.dtiekstra@freeler.nl

Fietspuzzeltocht
Startplaats : de Heksenketel in Wagenberg
Vertrektijd : 13.30 uur
Verwachte eindtijd : 16.30 uur

Ben er snel bij want voor
dit uitstapje geldt: wie
het eerst komt het eerst
maalt.

Zorg dat je op tijd bent

Maar de activiteiten die op
stapel staan vinden we ook belangrijk. Deze
nieuwsbrief staat vooral in het teken van de
fietstocht, het uitstapje met de fluisterboot in de
Biesbosch en het Lagerhuis.

Bestuurssamenstelling
Op de laatste ALV is Hans Kuijpers (opnieuw)
gekozen in het bestuur. We zijn blij dat hij na zijn
studie weer tijd vrij maakt voor onze partij.
Zoals bekend stopt Joke Haaze eind dit jaar met
haar bestuurswerk. Wij zoeken aarom naar een
opvolger voor Joke. Ben je geïnteresseerd? Neem
even contact op met Ad van Oosterhout. 0765932410 of e- vanoosterhout.aah@hsbrabant.nl

Fietstocht
Hopelijk is je oog er al op gevallen. 21 juni gaan
we namelijk met zijn allen fietsen. Iedereen die zin
heeft kan aansluiten. In het Carillon en in Rondom
de Toren wordt iedereen in de gemeente
opgeroepen mee te doen aan deze prachtige
tocht. Elly Prinse en Ton Houben hebben samen
een prachtige puzzeltocht samengesteld met als
thema “ontmoet de burger”. Jullie kennis van onze
gemeente zal hierbij regelmatig worden
aangesproken. De bedoeling is dat we om
ongeveer half vijf weer terug zijn bij de
Heksenketel. Daarna is nog ruim de gelegenheid
om gezellig na te praten over de tocht.
De Biesbosch in met de fluisterboot.
Een aantal jaren terug hebben we ter
verbroedering van toen nog de VP en D66 een
prachtige tocht door de Biesbosch gemaakt met de
fluisterboot. Iedereen was destijds enthousiast.
Vandaar dat een herhaling al langere tijd in het vat
zat. Nu is het moment daar. 20 september om
14.00 uur vaart de fluisterboot weg uit de
jachthaven Vissershang in Hank. Het is een vaar/wandeltocht van ongeveer 2,5 uur. Er kunnen
maximaal 40 personen mee. Je kunt je aanmelden

Het Drimmels
Lagerhuis
Het heeft even geduurd maar het volgende
Lagerhuis komt er nu echt aan. Den Domp in Lage
Zwaluwe is gereserveerd op 3 oktober. Ook het
kopspijkeren maakt weer onderdeel uit van de
avond. Enkele bekende Zwaluwse mensen spelen
hierin de hoofdrol.
Ons advies : reserveer 3 oktober alvast in je
agenda.

BELANGRIJKE DATA
10 juni (dinsdag): vergadering steunfractie in het
gemeentehuis. Aanvang : 19.30 uur
12 juni (donderdag): raadsvergadering in het
gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.
16 juni (maandag): vergadering steunfractie in het
gemeentehuis. Aanvang : 19.30 uur
17 juni (dinsdag): vergadering commissie
grondgebiedszaken in het gemeentehuis. anvang:
19.30 uur.
18 juni (woensdag): vergadering commissie
Inwonerszaken in het gemeentehuis. Aanvang:
19.30 uur.
19 juni (donderdag): vergadering commissie
algemeen bestuur/middelen in het gemeentehuis.
Aanvang: 19.30 uur.
21 juni (zaterdag): FIETSTOCHT aanvang 13.30
uur
1 juli (maandag): vergadering steunfractie in het
gemeentehuis. Aanvang : 19.30 uur
3 juli (donderdag): raadsvergadering in het
gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.
20 september (zaterdag): Biesboschtocht met de
fluisterboot
25 september (donderdag): Algemene
ledenvergadering
3 oktober (vrijdag): Drimmels Lagerhuis.

Federatie VP en D'66
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