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DORPSRAAD TETERINGEN
Zorgen over dumping afval
buiten containers!
In de afgelopen weken zijn in Teteringen huiscontainers vervangen. Dit was een hele klus
om deze in verschillende formaten correct af te
leveren en de rolcontainers voor groen/restafval en papier weer te ledigen en op te halen. Tevens dient
reeds nu de veelal kleine hoeveelheid restafval te worden gedeponeerd in de ondergrondse containers. Deze gaan pas open met een persoonlijke pas. Op basis van ervaringen met
de ondergrondse containers bij Polderzicht was de verwachting dat ook buiten deze containers vuil zou worden gestort.
Dit is ook uitgekomen. Reeds voordat het systeem in werking
was genomen werden zakken restvuil en andere zaken geplaatst. Ook in andere gebieden in Breda en andere omliggen
gemeenten is dit het geval. In enkele gevallen worden zelfs
camera’s geplaatst om de vervuilers op te sporen en te beboeten. Om deze reden heeft de Dorpsraad bij de afdeling
Handhaving indringend gevraagd om meer zogenaamde BOA’s
aan te stellen (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) om
deze vervuiling van het openbaar gebied te bestrijden. Niet alleen bij het deponeren van restvuil worden zaken gedeponeerd die daar niet thuishoren. Dit is ook het geval bij glasbakken en containers voor kleding en plastic. Veel vinden het
teveel moeite om zaken die er niet inpassen of kartonnen dozen maar buiten deze containers achter te laten met de gedachte ‘De gemeente ruimt met wel op!’
De Dorpsraad zal zich blijven inzetten om in samenwerking
met de inwoners te zorgen voor een schone woonomgeving.

In het weekend van 26 en 27 augustus a.s. worden, door verschillende verenigingen, de Teteringse Zomerfeesten georganiseerd! Een weekend vol activiteiten, waaronder potjes voetbal en een feestavond.
De KPJ organiseert levend tafelvoetbal. Het spel zegt het al!
De verschillende teams, bestaande uit minimaal 6 spelers en
zullen het tegen elkaar op gaan nemen tijdens deze sportieve middag. Een leuke activiteit voor jong en oud. Geef jezelf,
inclusief een teamnaam op! Dit kan via de mail, site of bij Sofie
Akkermans (tel.: 06-83995622). Het inschrijfgeld bedraagt
€6,00 per team. Om 12.30 uur zal de scheidsrechter zijn fluit
blazen en daarmee het startschot geven van een tof weekend. De competitie van het levend tafelvoetballen zal rond
17.00 uur afgelopen zijn.
We vervolgen deze sportieve zaterdag met een strijdlustig
potje voetbal bij v.v. DIA. Traditiegetrouw nemen de KPJ jonge boeren het op tegen de KPJ oude boeren. Voorheen vond
deze strijd plaats op maandagavond na het kermisweekend,
maar dit jaar dus verplaatst naar de zaterdagavond.
Deze gezellige dag zal afgesloten worden in de Dorpsherberg,
waar we met z'n allen een biertje zullen drinken op de winnaars van de voetbalwedstrijd. Deze avond zal verzorgd worden door Jan van Brussel-band.
Ben jij erbij dit weekend?
Geef je op via de mail, site of bij Sofie!

‘t Web open
tijdens de zomervakantie!
Dit jaar za ‘t Web, in tegenstelling tot eerdere
jaren, open zijn gedurende de zomervakantie. Kijk op
www.tweb-teteringen.nl voor onze actuele openingstijden in
juli en augustus. Tot ziens in ‘t Web!

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!

In verband met de zomer-vakantie
verschijnt er op woensdag 26 juli
en op woensdag 9 - 16 augustus

GÉÉN ALLER-LEI!
zelf cateren

www.meerberg.nl

Project- en woninginrichting
Pvc vloeren
● Gordijnen
● Vouwgordijnen
●

Rolgordijnen
● Laminaat
● Inbetweens
●

Tapijt
● Marmoleum
● Luxaflex
●

Plisse’s
● Vinyl
● Horren
●

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw woning of bedrijf

Hoolstraat 31 ● Teteringen ● telefoon 076 - 5713312 ● info@jorissenbv.nl

KERKNIEUWS

WILLIBRORDUSKERK
Tel.: 076-5713203
Zondag 23 juli
10.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Ben Hendriksen - Willebrordkoor
Intenties Anna Buiks (jgt); ouders Marinus van Haperen en Maria
Buiks; Jan en Toos van Haperen-v.d. Wijngaard; Jac en
Corrie van der Veeken - van Haperen; Maria de Bie Verschueren; Sjaak Theeuwes; Jan van Gurp; Herman
Damen; Jacques en Pop Oomen-Verpaalen; Christ
Rombouts; Louise Hoeben; Toos Joosen - Geerts;
Cees Kleindop; Ivonne Kremers - Vandemeulebroeke;
Jo Snoeren-van Zon.
Dinsdag 25 juli
19.00 uur Geen viering.
Donderdag 27 juli
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
We gedenken dit weekeinde de overledenen van juli 2016
Hubert Fijneman e.v. Angeline Buijs;
Leo Drummen e.v. Bertie Hounjet.
Zondag 30 juli
10.00 uur Eucharistieviering - Pastor A. Verheijden - Gastkoor
Intenties Peter en Agnes Touw-Michielsen; Cees en Door KleindopKimenai; Jan van Gurp; Herman Damen; Jac en Corrie
van der Veeken-van Haperen; Jacques en Pop OomenVerpaalen; ouders Akkermans-Loonen; Jacques Alberts;
Martin v.d. Broek e.v. Tiny Maat; Jo Snoeren-van Zon.
Dinsdag 1 augustus
19.00 uur Eucharistieviering - Pater SVD.
Donderdag 3 augustus
09.00 uur Eucharistieviering - Pater S.V.D.
Gaan trouwen
Dave Wagemakers en Linda Mollen.

Uit het pastoraal team - Neem de tijd
Nog even en dan zit het er weer op, dan begint de vakantie.
Een paar weken vrij; geen school, geen werk, geen telefoontjes of mails, geen files, geen vergaderingen, geen werkgroepen, geen vrijwilligerswerk, geen krant, geen televisie ...
Wat moeten we veel, bedenk ik nu als ik dit allemaal zie. Wat
moet er eigenlijk veel gebeuren om onze samenleving draaiende te houden. Het zal wel nodig zijn. Maar toch, in de vakantie kan het ineens een paar weken minder en kan kennelijk alles op een laag pitje gezet worden en gaat het daarnaast
toch gewoon door.
Kijk eens naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader
voedt ze. Kijk eens naar de bloemen in het veld, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Maakt
u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag
van morgen zorgt voor zichzelf.
Dat zei Jezus tegen zijn leerlingen toen en Hij zegt het ook tegen ons nu. Maak je niet al te druk om van alles en nog wat,
om de onbelangrijke buitenkant van dingen. Heb oog en oor
voor wat echt belangrijk is, neem de tijd. Neem de tijd waar
je doorgaans geen tijd voor neemt: Geen tijd voor bloemen geen tijd voor jou - geen tijd voor gebed - geen tijd voor de
kerk - geen tijd voor ziekenbezoek - geen tijd voor een boek.
Op den duur -bedoelt Hij ons te zeggen- word je zielig en
ongelukkig als je geen tijd neemt voor wat echt de moeite
waard is.
En daarom is het goed om vakantie te houden. Een nieuwe
kans om het weer eens rustig aan te doen, om tijd en ruimte
te nemen voor het goede en waardevolle om ons heen én om
het goede voornemen te maken om het na de vakantie echt
eens anders te gaan doen. Ik wens u allen een fijne vakantie
toe!
Pastor Ben Hendriksen

ZORG AAN HUIS
DOOR
ZUIDERHOUT
Ook voor zorg aan huis bent u bij
Zuiderhout aan het goede adres!
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten
op een professionele, persoonlijke
en vriendelijke manier leveren:
o verpleging op particuliere basis
o persoonlijke verzorging
op particuliere basis
o persoonlijke begeleiding op
particuliere basis of via de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Naast de zorg aan huis bieden wij
ook:
o dagopvang
o wasservice
o maaltijdenservice en
o de mogelijkheid om op
Zuiderhout deel te nemen
aan activiteiten.

Wilt u meer weten of
een afspraak met ons maken?
Neemt u dan contact
op met ons.

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
T (076) 578 40 00
E info@parkzuiderhout.nl
I www.parkzuiderhout.nl

Annanoveen
Op woensdag 26 juli vieren we als parochie in de
H. Annakapel het feest van de heilige Moeder
Anna. Vooraf is de gebruikelijke noveen (9 dagen
aaneengesloten). Vanaf maandag 17 t/m 25 juli is
er dagelijks om 19.00 uur een viering in de Annakapel. 20 juli is dat een vesperviering. De andere keren zijn het eucharistievieringen met verschillende voorgangers. U zult verrast zijn! Er zijn
genoeg redenen om de voorspraak van de H.
Anna te vragen. Het is daarom de moeite waard
om samen deze noveen te bidden, ons geloof te
beleven, en het feest te vieren.
Cantoren en organisten gezocht
Op de Augustinusvieringen op de zaterdag om
19.00 uur in de Franciscuskerk zingen we met
een cantor, begeleid door een organist. We zoeken dringend aanvulling voor ons groepje!
Organist/pianist: taak: begeleiden van samenzang, spelen
van toepasselijke orgelmuziek, kan eventueel op de piano.
Cantor: inzetten van samenzangliederen. Solo hoeft niet,
mag eventueel wel (b.v. psalm: voorzang + refrein). De cantor zoekt de liederen uit voor de viering.
Voor degenen die wel zouden willen maar niet durven:
Inwerk-hulp wordt op afspraak verleend door Monique Tonino (liturgie samenstellen, presentatie, voorzingen, begeleiden). E-mail: m.tonino@hccnet.nl
De 40-60 aanwezigen op iedere zaterdagavond zullen je
inzet zéér waarderen! Ik denk ook vooral aan jongeren in
onze parochie met muzikale achtergrond: steek je handen uit
de mouwen en help ons!
Zomerprogramma
Ook dit jaar is er in de vakantietijd weer ‘n zomerprogramma.
Muziekmiddag in Lucaskerk
19 Juli is er een middag met muziek en zang. Muziek is meer
dan een instrument bespelen of zingen. Muziek is ook luisteren, plezier maken, samen genieten en samen lachen. O.l.v.
Rikie Bansberg, de enthousiaste dirigente van Cantara, gaan
we dat allemaal meemaken. Deze begint om 14.30 uur.
26 Juli (van 14.30 uur tot 16.30 uur) sluiten we aan bij het
feest van de H. Anna in de Annakapel (Bijdrage € 3,50).
19 juli: Muziek en zang in de Lucaskerk
2 augustus: Film in de Michaelkerk
9 augustus: Kapellekestocht (fietstocht van de Maria en
Dympnakapel naar de Annakapel).
23 augustus: Bingo en soep in de Franciscuskerk. Als u vervoer nodig heeft om bij een van de bijeenkomsten aanwezig
te zijn, kunt u zich hiervoor opgeven op het secretariaat.
Kerkennacht
Vrijdag 23 juni vond de kerkennacht, georganiseerd door de
Raad van Kerken, plaats in de Markus- en Michaëlkerk. Voorgangers en vrijwilligers van de verschillende christelijke kerken uit Breda hadden deze avond voorbereid. Hoewel de belangstelling voor deze kerkennacht een ietsiepietsie tegen
viel, kijken betrokkenen met grote tevredenheid terug op dit
gezamenlijke initiatief. De aanwezigen werden gelijk in de
sfeer gebracht door de harpiste Anna Raven, die doorheen
de avond haar snaren liet trillen.
Bij de opening werden de aanwezigen verrast door Katarina
Luther, de vrouw van Maarten Luther. Zij had ook wel zin in
zo’n oecumenische activiteit. Je kon wel merken dat ze nog
steeds trots was op haar man Luther. Dankzij Maarten Luther
konden gelovigen 500 jaar geleden de Bijbel in hun eigen taal
gaan lezen. De aanwezigen kregen gelegenheid om hun
ideeën over kerk nu op een grote kerkdeur te prikken. Vervolgens was er een viering speciaal voor kinderen. Daarin stond
het verhaal en een icoon van Zacheus centraal. Zacheus, de
gelovige die dacht dat hij niet goed genoeg was voor God en
de mensen. Maar hij kwam over de drempel!
Heel bijzonder was de jongeren-theatergroep Message uit
Dongen. Deze groep vroeg zich af hoe lang mensen nog op

Vroeger ging alles
anders
Nu kán alles anders
Wij als uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
willen u graag helpen om een onvergetelijk
afscheid te verzorgen voor uw dierbare.
Voor informatie óf het aanvragen van een
uitgebreid informatiepakket:
Uitvaartverzorging ‘Van Gemert’
Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
Telefoon: 076-5212868
www.gemert-uitvaart.nl

de vlucht moeten voor oorlog. En hoe het kan bestaan dat
veel ouderen zo alleen zijn. Hun antwoord: één persoon kan
het verschil maken! Kijk maar naar Mandela, en naar moeder
Teresa. Kunnen wij ook het verschil maken? Vervolgens gaf
kerkmusicus Frans Bullens een workshop Gregoriaans zingen. Frans deed dat heel voortvarend en met veel humor. Om
van te genieten!
De avond werd afgesloten met een korte viering met de voorgangers van alle kerken. In deze viering kwamen elementen
van elk onderdeel van de avond ook nog kort terug. Al met al
een bijzonder geslaagd oecumenisch gebeuren!
Vieringen Breda-Oost
Michaelkerk, Hooghout 67
Zo. 23 juli 11.30 uur: Eucharistieviering.
Zo. 30 juli 11.30 uur: Eucharistieviering.
Annakapel Heusdenhout
‘s Woensdags 19.00 uur en vrijdags 09.00 uur:
afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering.
Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda
Markus Kerk, Hooghout 96
Zo. 23 juli 10.00 uur: Ds. P. Warmenhoven.
Zo. 30 juli 10.00 uur: Pastor R. van Oorschot
Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout
Vredeskerk
Zo. 23 juli 10.00 uur: Ds. A. Vlieger.
Zo. 30 juli 10.00 uur: Ds. T. Los.
Katjeskelder
Zo. 23 juli 09.00 uur: Ds. T. Los; mmv Francis van ‘t Hoen.
Zo. 30 juli 09.00 uur: Ds. W. de Groot, Oosterhout; m.m.v. Gideon.

Harmonie Euphonia
Teteringen
OPHALEN OUDE METALEN 29 JULI
Euphonia zal op zaterdag 29 juli tussen 09.00
en 11.00 uur weer oude metalen ophalen (indien van tevoren
aangemeld). Het is nu ook mogelijk om de oude metalen tussentijds in te leveren bij Fietsen Breda, Peter v.d. Broek, Tilburgseweg 1.
Indien u oude metalen op 29 juli wilt laten op-halen kunt u dit
kenbaar maken via: secretaris@harmonie-euphonia.info
Ze zullen dan contact met u op kunnen nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking voor het steunen van Euphonia!
TERUGBLIK EERSTE HALF JAAR 2017

Mama Café
Wat een prachtige eerste helft van
2017 heeft Mama Café Teteringen
ervaren! We hebben o.a. bloempotjes en vogelhuisjes geknutseld, we
hebben gekleurd zand gemaakt, we
kwamen verkleed voor carnaval en
hebben veel gedanst, we hebben
allemaal leren toveren met onze eigen toverstafjes en we hebben een
spannende poppenkastvoorstelling
meegemaakt. Zo mooi om alle kinderen, inclusief ouders en grootouders, te zien genieten!
Via deze weg willen we dan ook alle
enthousiaste baby’s, peuters en
kleuters bedanken, maar ook de
mama’s, maar ook papa’s en grootouders die ook naar het Mama Café
Teteringen komen. We zijn heel erg
dankbaar dat we zien dat we echt
voorzien in een behoefte in Teteringen, namelijk ouders en kinderen
met elkaar in contact brengen, en
vriendschappen zien ontstaan. Dit
maakt ons heel erg trots!
Terugkijkend op het eerste half jaar

hebben wij mooie activiteiten gratis kunnen aanbieden, dankzij de hulp van KiK Kinderopvang, Bellefleur en de Droomboom! Ook dank voor het Dorpsplatform Teteringen en de
Gemeente Breda voor het toekennen van subsidie zodat we
door kunnen gaan met Mama Café. Hierdoor kunnen we Mama Café Teteringen voor iedereen blijvend toegankelijk maken en houden.
We houden nu een kleine zomerstop, maar volg onze facebookpagina (www.facebook.com/mamacafeteteringen) voor
spontane wandelingen of speeltuin playdates! :-)
Op woensdag 13 en vrijdag 15 september a.s. (weekje eerder dan normaal) is de volgende Mama Café gepland. Het
thema is ‘Terug van Vakantie’, waarbij KiK Kinderopvang de
activiteit verzorgd, m.b.v. beweging en spel. We hebben er
weer zin in! Zetten jullie het ook in jullie agenda en zijn jullie
erbij? Tot dan en voor nu een hele fijne zomervakantie!

Senioren naar Vlaanderen
Op woensdag 16 augustus is het weer zover. Dan kan iedereen van boven de vijftig zich aansluiten bij de jaarlijkse bijeenkomst in Meerseldreef, het meest noordelijk gelegen dorp
van Vlaams België. Een inspirerend en gezellig samenzijn,
ook wel bedevaart genoemd. Hoe gaat dat in zijn werk?

GUNSTIGSTE in de regio. OPSLAG particulier en
zakelijk vanaf 1 m². Verwarmd, beveiligd en geventileerd in de zomer. GOED bereikbaar. 076-3033544
www.markoever.nl info@markoever.nl

BERT HOOSEMANS UURWERKREPARATIE
OOK RESTAURATIE VAN ANTIEKE KLOKKEN EN HORLOGES

PATERSERF 765 TE OOSTERHOUT
ALTIJD TIJD - TEL.: 0162-424545 - VOOR TIJD

PIANOSTUDIO FRANK ANTENS
PIANOLESSEN en OPTREDENS
www.frankantens.com
06 24 749 440
L. v.d. Westen Montage
Hoolstraat 77
4847 AB Teteringen
Tel.: 076 - 5879760
Fax: 076 - 5879752

Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.:
* Badkamer-renovatie

* Tegelwerk

* Kozijnen

* Toilet-renovatie

* Plafonds

* Velux dakvensters

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:
Verwarming - Gas - Water - Riolering
Ventilatie - Dakbedekking - Loodgieterswerk
Sanitair - Onderhoud - Storingsdienst 24 uur
Hoolstraat 65 - 4847 AB Teteringen - Tel.: 076-2600062 - Mob.: 06-51563975 - www.michelzandvliet.nl
Nou, heel eenvoudig. U wordt vóór 13.30 uur verwacht in het park tegenover het plaatselijke klooster, gelegen aan de Dreef 38. De afstand vanuit Teteringen is niet al te groot, dus de reis kan worden
aangevangen met de fiets, maar natuurlijk ook met
de auto. Om 13.30 uur begint in het kloosterpark
het serieuze deel van de middag, in de vorm van ‘n
viering. Het Teteringse koor Exaudi Nos zal daarbij
zorgen voor door de buitenlucht gedragen muzikale klanken. Daarnaast zullen inspirerende woorden
worden uitgesproken door de daarvoor speciaal uit
Teteringen afgereisde emeritus-pastor Adri Verheijden en diaken Ben Hendriksen. Ervaar deze bijzondere bijeenkomst in de stilte van het park en de
schaduwrijke plekjes onder de bomen. Na een klein
uurtje van bezinning bestaat de mogelijkheid om de
vele sculpturen en plastieken in het park te bekijken
of de kloosterkapel te bezoeken. Ook kan ieder die
dat wil op het terras van ‘t klooster met andere deelnemers bijpraten, want zo blijkt weer elk jaar, men
staat zeker tijdens deze bijzondere middag open voor
elkaar. Het is daarbij mogelijk om een ijsje te bestellen, dan
wel koffie of thee en misschien daarna of gewoon maar
meteen een ‘hartversterkertje’ in de vorm van een Trappistje. Ook dat kan de inspiratie bevorderen zo leert de
ervaring. Overigens is op het terras levende muziek aanwezig, zij het instrumentaa. Namelijk van het niet weg te
denken orkest ‘Entre Nous’. Voel je aankomen, dat het tijd
is om op te stappen, dan ga je weer naar huis. Dat kan
langs een andere weg, want er leiden meer wegen van
Meerseldreef naar Teteringen. Aanmelden vooraf hoeft
niet. Kom gewoon, doe mee en ervaar de bijzondere sfeer.
Spreek eventueel af met iemand anders. Zet het in ieder
geval op de kalender. U bent van harte welkom.
(TW)

Voortschrijdend inzicht
Willem Alexanderplein

M
FYSIO

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Geriatrie Fysiotherapie
Oncologie Fysiotherapie
Oedeemtherapie
FysioFit

De Fysiotherapeut bij u in de buurt!
Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie
Revalidatie tijdens en na kanker

TIJD VOOR COMMISSIE 'RUIMTELIJKE ORDENING
TETERINGEN'?
Diverse mensen hebben WA plein gedachten verder laten
bezinken; op nextdoor.nl is een aparte groep voor de toekomst van het WA plein. Persoonlijk vind ik de kuil niet
eens zo gek, het doorbreekt de saaiheid een beetje. Ik ben
er steeds meer van overtuigd dat als er nieuwe functie
moet komen, het liefst ontmoetingsfunctie moet hebben.
Dus restaurant, terras om uit te eten, ijssalon etc.
Nextdoor is het gratis, besloten en sociale netwerk voor je
buurt. Talloze buurten in heel Nederland gebruiken Nextdoor
om hun community sterker te maken.
Winkels gaan het niet halen denk ik, bovendien is Scheperij
bedoeld voor winkel(uitbreiding).
'Zorgcentrum' lijkt me een verkeerd antwoord, want a) zorg
is niet echt ontmoeting b) zorg is vooral voor ouderen en zieken, kan wellicht beter buiten het plein c) zorg zal zorgen
voor een grote parkeeroverlast. Iedereen komt er aan gereden om zijn ding te doen, parkeert met blik op non-ontmoeting (je medicijnen gaan een ander niet aan). Zie model
Slotjesveld te Oosterhout, buiten het centrum en met ondergrondse garage: niet gek, maar dan net even buiten het centrum zou ik zeggen.
Wat is de stand van zaken omtrent de artsplannen voor
zorgcentrum?
Wat mij betreft tijd voor mobilisatie:
a) eventueel protest tegen zorgcentrum op WA plein voor

www.my-fysio.nl
Praktijk Fysiotherapie
W. Alexanderplein 11 4847 AL Teteringen

076 7510345

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun,
regel en organiseer om zo samen met de
nabestaanden op een respectvolle,
eigen manier tot een passend
afscheid te komen.”
Ellen Oostdam
Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

wie wil en indien genoeg belangstellenden
(met het doel: democratisch stemmen over
eindoplossing)
b) oprichting eventuele commissie 'ruimtelijke ordening Teteringen' bestaande uit vrijwillige inwoners van Teteringen met verstand van ruimtelijke ordening. Ik solliciteer
wel voor deze commissie, ik heb wel verstand van/gevoel voor ruimtelijke ordening.
Wat mij betreft 'hoe meer zielen hoe meer
vreugd', qua organisatievorm komen we er
wel uit. Een voorbeeld: als bewoners in een
straat 'klagen' over te hard rijden, dan ontwikkelt de ro (ruimtelijke ordening) groep
expertise, kan het bewoners een factsheet
aanbieden zoals https://www.crow.nl/
downloads/pdf/portals/mobiliteit-engedrag/toolkitpve/factsheet-snelheid-remmende-maatregelen.aspx?ext=.pdf,
waardoor mensen niet onnodig vroeg gefocussed raken op 1 oplossing waar ze
toevallig aan denken, maar een heel scala
aan oplossingen zien en daardoor een juistere keuze kunnen maken. Dat geldt m.i.
bv. ook voor het WA plein, eerst een heel scala van mogelijkheden ontwikkelen, en dan pas gaan kiezen (niet het eerste
beste 'initiatief' omarmen en dan meteen ja/nee stemmen).
Reacties richting mij, freeskies@outlook.com, of op nextdoor
welkom!
Philippe Blankert, 12 juli 2017
Discussier mee op nextdoor.nl

Taxatiedag
Gratis taxatiedag voor munten, postzegels, bankbiljetten
en oude ansichtkaarten in Etten-Leur
Ergens slingeren nog postzegelalbums van opa op zolder.
Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? Die oude
bankbiljetten, zijn die nog inwisselbaar of leuk voor verzamelaars? Zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier?
Herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld of oude ansichtkaarten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het
ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag
te beantwoorden, houdt De Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) i.s.m. de Nieuwe Nobelaer een gratis taxatiemiddag op dinsdag 25 juli. Wie deze dag zijn of haar verzameling of losse stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 12.00 en 16.00 uur terecht
in De Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2 in EttenLeur. Voor meer inlichtingen MPO, tel.: 030-6063944.
Een gratis MPO-taxatie kan voorkomen dat een zeldzaam
stuk verloren gaat of ongezien in de vergetelheid raakt en dat
kan nooit de bedoeling zijn geweest van de verzamelaar. Wie
weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!

GÉÉN ALLER-LEI? BEL 0165 - 578222!

Spotjes!
Inleveren bij Bloemisterij Aarts - Hoolstraat 44
of tot donderdag 18.00 uur bij Drukkerij Zopfi
Te huur: garage Boekentveld. Informatie tel.: 076-5812574.
Kapster, professioneel, bij u aan huis! Dames, heren en kids.
Overdag én avond! Knippen-Föhnen-Verven-PermanentenWatergolven. Voor info, tel.: 06 - 21558173. Tot ziens!

