WAT MAAKT
U GELUKKIG?

DEEL HET TIJDENS BUSTOUR ‘RONDJE GELUK’
De gemeente Drimmelen gaat aan de
slag met het onderwerp ‘Geluk’ en het
opstellen van een geluksagenda in
samenspraak met inwoners. Op deze
agenda staan punten waar de gemeente
mee aan de slag wil om bij te dragen aan
het geluk van inwoners. Dus ook dat van u!
In januari en februari 2019 rijdt ‘wethouder
Geluk’ Jan-Willem Stoop in zijn geluksbusje
door de zes dorpen tijdens een speciale
gelukstour,

genaamd

‘Rondje

Geluk’.

Tijdens deze tour gaat hij samen met andere
medewerkers van de gemeente graag met u
in gesprek.
Zo wil hij ontdekken wat inwoners gelukkig
maakt, hoe de gemeente daaraan kan bijdragen
en welke punten er op de geluksagenda van de
gemeente moeten komen.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.DRIMMELEN.NL

WAT IS ‘RONDJE GELUK’?
Vijf weken lang rijdt de wethouder Geluk volgens een geluksdienstregeling
langs verschillende gelukshaltes in de gemeente. Daarnaast is hij in
januari wekelijks op de weekmarkt in Made te vinden met zijn geluksbusje.
Hieronder ziet u de dienstregeling van ‘Rondje Geluk’:

‘RONDJE GELUK’

WEEKMARKT

Zaterdag 19-1

Woensdag 9-1

9.00 – 12.00 – Lage Zwaluwe:

9.00 – 12.00

in de Pastoor van Hooijdonklaan,
bij de Jumbo.

Woensdag 16-1
9.00 – 12.00

Donderdag 24-1
13.00 – 16.00 – Hooge Zwaluwe:
in de Burgemeester Godwaldtstraat,
naast de Dagwinkel.
Dinsdag 29-1
9.00 – 12.00 – Terheijden:
op het Dorpsplein voor het Witte Kerkje.
Woensdag 6-2
9.00 – 12.00 – Wagenberg:
op het van den Elsenplein,
op de plek van de visboer.
Zaterdag 16-2
9.00 tot 12.00 - Drimmelen:
op de parkeerplaats tegenover de
kop van de Herengracht.

Woensdag 30-1
9.00 – 12.00
Woensdag 13-2
9.00 – 12.00

Komt u ook langs?
We kijken uit naar uw komst!
P.S.: tijdens de gelukstour kunt u uw
persoonlijke geluksplek nomineren.
Vertel ons waarom deze plek zo
bijzonder voor u is. Wie weet maken
we dit binnenkort een officiële
geluksplek!

