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VAN HET BESTUUR

Adoptie akkerrand

ALV 27-1 in Wagenberg

De familie Mureau in Wagenberg is een proefproject gestart : “natuurlijke akkerrand”.
Een
initiatief waarbij de natuur en het boeren hand in
hand gaan. Iedereen kan dit proefproject steunen
door een stukje akkerrand te adopteren. Voor €
10,- adopteer je een rand van 1 bij 5 meter voor 1
jaar. Wij staan daar als Groen Drimmelen uiteraard
zeer positief tegenover. Het zou helemaal mooi zijn
als wij gezamenlijk namens Groen Drimmelen de
halve akkerrand kunnen adopteren. Sta jij
sympatiek tegenover dit plan, stort dan € 10,- op
de rekening 1315.76.402 van Groen Drimmelen
en vermeld er “Akkerrrand” bij. Het bestuur zorgt
er dan voor dat van alle bijdragen een stuk
akkerrand wordt geadopteerd. Je kunt tot eind
maart een bijdrage overmaken.
Daarna gaan we tot adoptie
over.
data

Tijdens onze voorlaatste ALV in december waren
veel leden gekomen om hun mening te ventileren
over de huizenkwestie. Een prima bijeenkomst,
waarin bevestigd werd dat wij een club zijn die
openheid zeer hoog in het vaandel heeft staan.
De afspraak met Ton den Exter om ons op 27
januari bij te praten over Biesbosch Marina
hebben we daarom afgezegd. Onze verwachting
was een stevige opkomst, waarbij we nog eens
goed zouden doorpraten hoe de hele affaire was
verlopen en hoe wij ons daarin hebben opgesteld.
Ook de mensen die op onze website een reactie
hadden achtergelaten, zijn
uitgenodigd. Helaas viel de
opkomst fors tegen. In toBelangrijke
taal hebben 5 leden (naast
bestuur en fractie) de verDonderdag 4 maart, 19.30 uur
gadering bezocht. Cor van
Raadsvergadering
Meel heeft de hele affaire
op een rij gezet en chronologisch toegelicht waarom
Donderdag 25 maart, 19.30 uur
bepaalde zaken zo zijn geSteunfractie
lopen en hoe Groen Drimmelen zich daar in opgeVoorbereiding commissies
steld heeft.

Contributiebijdrage

Tijdens onze laatste ALV is
tevens het jaar 2003 financieel
afgesloten en heeft het bestuur
de begroting voor 2004 gepresenteerd. We staan er financieel
gezond voor. Daarom is het
voorstel om de contributie niet te
Zaterdag 20 maart, middag
verhogen, met algemene stemNieuwe website
Zwerfvuilactie gemeente Drimmelen
men aangenomen. Dus ook voor
2004 geldt een minimumbijdrage
Bel
Ricus
Tiekstra
om
ook
mee
te
doen
Onze
nieuwe
website
van € 7,-. Uiteraard zijn we als
0162 - 684498
www.groendrimmelen.nl
bestuur blij wanneer u besluit
heeft al vanaf de start de
een groter bedrag te storten.
nodige publiciteit gekregen.
Daarmee kunnen we in ieder geval
Zelfs op Omroep Brabant
een extra buffer voor de verkie-zingen verzorgen.
werd een beeld van de website getoond. Wie
krijgt dat voor elkaar bij de lancering van een
Nieuw adres secretariaat
nieuwe site ? Juist, Groen Drimmelen. Met onze
peiling of Jan Elzinga zou moeten aftreden hebIedereen weet inmiddels dat Jan van Vliet het
ben we blijkbaar een goede keus gemaakt. Liefst
secretariaat van Groen Drimmelen heeft over550 mensen brachten hun stem uit en bezochten
genomen van Joke Haaze. Praktisch gezien
daarmee onze website. Ruim 80 mensen hebben
betekent het dat dít het nieuwe adres van ons
ook nog commentaar toegevoegd. Op zo’n mosecretariaat is: Vliethof 7, 4844 EZ TERHEIJDEN,
ment blijkt internet een belangrijk medium te zijn
076 – 593 3471, j.a.vanvliet@wanadoo.nl
om in contact te kunnen treden met de inwoners
van Drimmelen. Alle reden voor ons om onze
website serieus aan te pakken. De komende
Speerpunten 2004
periode zullen we daar zeker meer gebruik van
gaan maken. Wil jij daar bij helpen ? Graag !
Op onze laatste ALV is de nieuwe versie van onze
Neem
contact
op
met
Hans
Kuijpers,
speerpuntenflyer besproken. Bijgaand een exemjbm.kuijpers@zonnet.nl of bel 0162 – 686541.
plaar.
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