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VAN HET BESTUUR

BELANGRIJKE DATA

ALV 16-12 in Hooge Zwaluwe

Alle data van vergaderingen vind je ook terug op
onze site http://www.kijkopdrimmelen.nl/groen
drimmelen .

Dinsdag 16 december vindt onze volgende ALV
plaats. Deze keer hebben we gemeenschapshuis
De Zonzeel in Hooge Zwaluwe als locatie
Over de ALV en de nieuwjaarsborrel heb je
uitgekozen. Het is een heel bijzondere
hierboven al kunnen lezen. Dat zijn de 2
vergadering omdat ons aller Joke daar voor de
belangrijkste de komende periode.
laatste keer als secretaris van de club aanwezig
27 januari, Nicortiny Wagenberg
zal zijn. Als eerbetoon aan al het werk dat Joke
voor de partij heeft verzet, zou je daar acte de
Je kunt ook alvast 27 januari vastleggen omdat
présence moeten geven. De volgende
dan de volgende ALV plaatsvindt. Dat wordt een
agendapunten kun je in ieder geval verwachten:
gecombineerde sessie. Kort maar krachtig een
Aanpassing van de statuten en het huishoudelijk
aantal partij-onderwerpen. Daarna zal Ton den
reglement, een jaarkalender 2004 met PRExter uitgebreid het project Biesbosch Marina
activiteiten en
komen toelichten. Op het gebied
LET OP!
bestuursverkiezingen in
van toerisme en recreatie is dit
verband met het afscheid van
een van de toonaan-gevende
Joke. Redenen genoeg om
projecten in Nederland.
Dinsdag 16 december
aanwezig te zijn.

Het Drimmels Lagerhuis

Algemene Ledenvergadering
Locatie : gemeenschapshuis de
Zonzeel in Hooge Zwaluwe
Aanvangstijd : 20.00 uur
Verwachte eindtijd : 16.30 uur

Op 3 oktober was het weer
zover. Het Drimmels
Lagerhuis vond plaats in Den Domp in Lage
Zorg dat je op
Zwaluwe. We kunnen spreken van een geslaagde
avond. Er was een goeie opkomst in het Lage
Zwaluwse en er werd met enthousiasme door veel
mensen aan de discussie deelgenomen. Zwaluwecoryfee Bas van der Stelt bracht Kopspijkers met
veel schwung. Met zijn vraag-stelling wist hij, met
enig chauvinisme, de Lage Zwaluwse school hoog
te houden.
Foto’s van deze happening kun je bekijken op
www.kijkopdrimmelen.nl\foto’s van\lage zwaluwe

VAN DE FRACTIE

Steunfractievergaderingen
Iedereen die een bijdrage wil leveren
aan de fractie is van harte welkom. Wij vergaderen
tijdaltijd
bentin de kantine van het gemeentehuis. De data
voor de komende vergaderingen zijn:
Di 2 december, voorbereiding raad
Do 11 december, voorbereiding commissies
Di 13 januari, voorbereiding raad
Do 5 februari, voorbereiding commissies

Nieuwjaarsbijeenkomst
Houd je agenda vrij op 9 januari. Groen Drimmelen
houdt dan haar nieuwjaarsreceptie in de Harmonie
in Terheijden. Vanaf 20.30 uur ben je van harte
welkom.

Federatie VP en D'66
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