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Beste leden en donateurs,
Zoals al vele jaren een goede gewoonte is, willen we ook in
2013 een mooie wandeling maken met onze leden.
Het is altijd leuk en gezellig om lekker bezig te zijn in ons mooie
buitengebied.
Zeker tussen al die zondagen is het lekker uitwaaien en even
de benen strekken een welkome afwisseling.
Het beleid over het ganzenfoerageergebied ligt nu op zijn gat.
De problemen rondom ganzen zijn dus niet zomaar opgelost. Ik
ben ervan overtuigd dat we ze zeker zullen waarnemen tijdens
de wandeling door de Zonzeelse polder.
Ik denk dat velen van jullie, net als ik, nieuwsgierig zijn naar wat
we te zien krijgen in het museum in Hooge Zwaluwe.
Al met al weer een mooi programma en ik hoop jullie allemaal
28 december te mogen ontmoeten.
Verder willen we als bestuur van de ANV Drimmelen iedereen hele prettige feestdagen en
een gelukkig en gezond 2014 toe wensen.
Groeten van jullie voorzitter,
Kees in ‘t Groen

ZATERDAG 28 DECEMBER 2013: GANZENEXCURSIE EN MUSEUMBEZOEK
Volgens traditie hebben we aan het einde van het jaar onze jaarlijkse ganzenexcursie. Op
zaterdag 28 december vertrekken we om 13.00 uur vanaf molen ‘Zeldenrust’ voor een
bezoek aan het museum in het oude gemeentehuis in Hooge Zwaluwe. De wandeling starten
we om 14.00 uur vanaf het oude gemeentehuis. We lopen langs het weidevogelreservaat en
het drenkelingenkerkhof waar u ook iets over verteld wordt. We zullen deels over onverharde
paden lopen, denk daaraan met uw schoenkeuze. Terug gekomen bij de molen sluiten we de
dag af met een borrel en een worstenbroodje.
We willen onze leden en donateurs van harte uitnodigen voor deelname aan deze activiteit:
Gezellig, Gezond en nog Gratis ook! Aanmelden vooraf is niet nodig.
CONTRIBUTIE-INNING IN JANUARI 2014
De contributienota’s voor leden en donateurs die geen machtiging hebben afgegeven en
voor alle bedrijfsdonateurs gaan, zoals gebruikelijk, omstreeks 15 januari op de post. De
bedragen zijn gelijk aan die van vorig jaar.
Door IBAN/SEPA is er bij automatische incasso wat veranderd.
De oude machtigings-formulieren blijven in ons geval geldig, maar nieuwe machtigingen
zullen aan meer eisen moeten voldoen.
We zijn voortaan verplicht u vóór de incassodatum persoonlijk te laten weten:

1. welk “uniek nummer” u bij ons heeft gekregen. Wij gebruiken daarvoor uw lidnummer.
2. op welke datum wij zullen incasseren. We zullen dat doen op vrijdag 24 januari 2014.
Omdat onze nieuwsbrieven persoonlijk worden geadresseerd kunnen we met deze
mededelingen in deze nieuwsbrief volstaan.

KORT NIEUWS
-

Patrijzen op visite bij de voorzitter van ANV Drimmelen (foto: Rian in ‘t Groen):

-

Evaluatie boerenzwaluw 2013 is nu wel te vinden op de website:
www.anvdrimmelen.nl  projecten  onder boerenzwaluw: lees meer  Evaluatie
boerenzwaluw 2013
Het Ganzenakkoord is gestrand. IPO en G7 kwamen er niet uit. Dit betekent dat de
aanpak van het ganzenprobleem nu door de verschillende provincies zelfstandig
wordt opgepakt. Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

-

NAMENS HET BESTUUR WENSEN WIJ U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN
GEZOND NIEUWJAAR!

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Een groot aantal niet-agrarische bedrijven ondersteunt de activiteiten van ANV Drimmelen
en we zijn hen hier zeer erkentelijk voor. Deze nieuwsbrief in het zonnetje:

Jena Drukkerij
Dorpstraat 27
4926 CP Lage Zwaluwe
Arnout Schonk
http://www.jena-drukkerij.nl

