NIEUWSBRIEF
Nummer 21, april 2004
_____________________________________________________________
we in de vorige nieuwsbrief iedereen opgeroepen €
10,- te storten bij onze penningmeester zodat we
als Groen Drimmelen een stuk akkerrand zouden
kunnen adopteren. Zegge en schrijve één (1)
persoon heeft zich de moeite getroost om geld
over te maken. Blijkbaar is de interesse onder de
leden minder groot dan we aanvankelijk dachten.
Voor het bestuur is dit nu een afgesloten
hoofdstuk.

VAN HET BESTUUR
ALV 27april in de Harmonie in
Terheijden
De agenda ontvang je een dezer dagen.

Schaakliefhebbers opgelet!
Groen Drimmelen is, naast de andere politieke
partijen, 11 mei uitgenodigd door schaakvereniging ’t Paardje in Made. Bedoeling is dat
het een gezellige avond wordt. Tussen de
bedrijven door wordt er echt geschaakt. Wij
moeten daar natuurlijk aanwezig zijn met ons
eigen schaakteam. Laat je niet tegenhouden door
weggezakte openingen of een vergeten
damegambiet. Volgens ons is onze club ruim
bedeeld met intellect dus liefhebbers meld je
voor 2 mei aan bij Hans Kuijpers. Email naar
jbm.kuijpers@zonnet.nl of bel naar 0162-686541
Je bent natuurlijk ook welkom als supporter van
het Groen Drimmelen-team.

Website

Wandelen en fietsen
De wandeltocht die wij op de planning hebben
staan wordt minder groot dan aanvankelijk
bedacht. Voorlopig hebben we nu vrijdagavond
18 juni gereserveerd. Wat en hoe hoor je nog
van ons.
Vorig jaar hebben Elly Prinse en Ton Houben een
prachtige fietspuzzeltocht georganiseerd. Door de
“moeilijkheidsgraad van de puzzels” is toen maar
de helft van de tocht afgemaakt. Als opening van
het nieuwe politieke seizoen willen wij 4
september de tweede helft van de tocht
volpuzzelen. Hou ook die datum vast en laat je
sportieve gezicht zien.

Van de fractie

Belangrijke data
Onze website heeft tijdens
de woningrel veel aandacht
Wijde Biesbosch
Woensdag 21 april, ?? uur
gekregen. De statistieken
Toelichting Wijde Biesbosch
laten zien dat in de 4
Aanstaande woensdag vindt een
dagen dat de rel op haar
Het Trefpunt, Made
bijeenkomst plaats over de Wijde
hoogtepunt was meer dan
Biesbosch. In dit plan wordt
1300 bezoekers trok.
beschreven hoe het gebied
Dinsdag 27 april, 20.00 uur
Daarna is het
rondom de Biesbosch zich de
ALV in De Harmonie, Terheijden
beozekersaantal
komende 15 tot 25 jaar gaat
langzamerhand
ontwikkelen. Dat is een erg ruim
teruggezakt naar zo’n 4 à 5
Donderdag 6 mei, 19.30 uur
gebied. Wat dat specifiek voor
per dag. Dat houdt niet
onze gemeente betekent zal in
Steunfractie,
Gemeentehuis
over. Om dat aantal
die bijeenkomst in het Trefpunt in
omhoog te krijgen moeten
Made worden toegelicht. Waar
we voortaan consequent in
moet industrie komen, wat zijn de
alle berichten van ons
toekomstige mogelijke
www.groendrimmelen.nl
bouwlocaties. Welke gebieden
opnemen. Hopelijk heeft de
kunnen het beste een recreatieve of
2e peiling over de
natuur-bestemming krijgen. Een interessante avond
toeristenbelasting ook een positief effect op de
als je geïnteressseerd bent in de toekomstige
bezoekeraantallen.
ontwikkeling van onze gemeente.

Adoptie akkerrand
Tijdens de laatste ALV is aandacht gevraagd voor
het initiatief van de familie Mureau: het
adopteren van een akkerrand. Daarom hebben
Federatie VP en D'66
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