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VAN HET BESTUUR
ALV 19 oktober in de Zonzeel in
Hooge Zwaluwe
De vorige ALV is al weer even geleden. In april om
precies te zijn. Dat was een interessante avond
waarbij we uitvoerig hebben gesproken over
Biesbosch Marina. De komende ALV is ook weer
veelbelovend.
Belangrijke agendapunten zijn onder andere:
Het aftreden en benoemen van bestuursleden
Terugblik op de wandeltocht in juni en de
fietstocht in september
Het Lagerhuis op 5 november
Mededelingen van de fractie; een toelichting
op de “Stoffels-gate” affaire
Voorsorteren op de verkiezingen

Heemkundekring Willem Snickerieme vond het zo’n
goed idee dat ze de wandeltocht nu zelf in haar
programma heeft opgenomen. Dat is in ieder geval
goede PR voor ons in het Zwaluwse.

Monumentale fietstocht
11 september hebben we onze eigen geplande
fietstocht gecombineerd met de
monumentenfietstocht. Een zeer interessante
middag omdat we de verschillende vestingwerken
in onze gemeente hebben bezocht. De kleine
Schans, de Linie van de Munnikenhof en de Linie
van Den Hout. Op deze laatste linie zijn we
uitvoerig rondgeleid door een boswachter van
staatsbosbeheer. Er is in deze linie driftig gesnoeid
waardoor de patronen van het verdedigingswerk
weer goed herkenbaar zijn. De deelnemers weten
nu ook waarom het zwembad in Made de Randoet
heet. Helaas waren dat er maar 8.

Website
In de zomermaanden heeft
onze website
www.groendrimmelen.nl
een volledig andere lay out
gekregen. Hij oogt nu veel
professioneler. De
kinderziektes zijn er uit
gehaald en de aktualiteit is
verbeterd. We hebben nu
een site waar we met recht
trots op kunnen zijn.

Het Lagerhuis

Belangrijke data

Het Lagerhuis vindt deze keer
plaats in de Gouden Leeuw in
Terheijden. Met de onderwerpen
proberen we aan te sluiten bij de
Terheijdense situatie.
Dinsdag 19 oktober, 20.00 uur
Het wijkbesturen afschaffen.
ALV in De Zonzeel, Hooge Zwaluwe
Dat levert toch niks op.
Er is geen parkeerprobleem
in Terheijden. Mensen
moeten gewoon maar wat
Het Drimmels Lagerhuis
metertjes lopen.
Vrijdag 5 november, 20.00 uur
Er wordt veel gebouwd voor
De Gouden Leeuw, Terheijden
ouderen de zorg en de
gehandicapten. Dat levert
werkgelegenheid op.
Avondwandeling in
Hangjeugd een eigen plek bij
Hooge Zwaluwe
de vrachtwagenparkeerplaats.
Het is al even geleden
Dat zijn kort door de bocht de
maar toch blikken we nog even terug op onze
onderwerpen. Ken jij een fervent voor –of
geslaagde wandeltocht in Hooge Zwaluwe.
tegenstander van één van de onderwerpen neem
Ondanks minder goede weersvooruitzichten
hem of haar dan mee naar De Gouden Leeuw. Hoe
hebben zo’n 35 mensen deelgenomen aan deze
meer leven in de brouwerij hoe beter het is.
bijzonder leuke en leerzame wandeling. Zelfs
enkele inwoners van Hooge Zwaluwe liepen mee
VAN DE FRACTIE
en hoorden interessante weetjes over het eigen
dorp. Onder enthousiaste begeleiding van
De fractie heeft nu geen mededelingen. Tijdens de
Engbert Tienkamp hebben we veel mooie en
ALV wordt de tijd genomen om terug te blikken op
bijzondere plekjes in Zwaluwe bezocht. We weten
de laatste maanden politiek.
nu bijvoorbeeld waar het drenkelingenkerkhofje
in Hooge Zwaluwe ligt. Verder hebben we
beverstaartdakpannen gezien en het haventje is
een hele fotogenieke plek.
Federatie VP en D'66
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