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Hoek nieuws No. 35 van Dorp en 

Stadhuis. 

 
Kerst- en Nieuwjaarswensen. 

 
Dank voor al Uw Kerst- en Nieuwjaarswensen die U Riet en mij 

gezonden hebt. Door de grote stroom kaarten is het mij niet 

mogelijk al deze wensen te beantwoorden en voor deze reden 

doen wij dit dan via dit “ geeltje “. 

 
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en 

voorspoedig 2011. 

 
Kerstviering R.K – kerk in de Irisstraat op eerste Kerstdag 

s`morgens om half tien. 

 
Voor de goede orde deel ik U mede dat er Vrijdagavond 

(Kerstavond) GEEN dienst is in onze kerk, maar alleen op 

eerste Kerstdag 25 December om 09.30 uur. 

 
De dienst zal worden opgeluisterd door een modern koor met 

levende muziek. Het geheel zal op professionele wijze muzikaal 

worden begeleid, zoals vorig jaar. Komt allen !!! 

 

Vrijwilligers / -sters gevraagd voor de bediening in de 

voetbalkantine. 

Door de toename van het aantal bezoekers bij de wedstrijden 

van ons eerste elftal in de “ TOPKLASSE “ is er momenteel 

gebrek aan bedieningshulpen. Ook is het mogelijk in deeltijden 

ingeschaald te worden. Meldt U aan bij Fina Breepoel tel: 

441977. U zult zien hoeveel plezier U hieraan zult beleven ! U 

kunt U ook opgeven bij ondergetekende. 

Bij voorbaat onze dank. 

 
Auto delen, dubbel plezier. 

 

Voor U gelezen in de Consumentenbond : 

 
Niet alleen financiele redenen leiden ertoe dat steeds meer 

(aspirant) automobilisten ervoor kiezen om een auto te delen. 

Ze doen het ook voor het milieu en omdat de auto toch 23 uur 

per dag stilstaat. 

 
Een auto delen wordt steeds makkelijker. Moest je vroeger veel 

regelen voor een huurauto, tegenwoordig volstaat een handeling 

op internet om de deelauto, die meestal dichtbij je huis 

staat, te reserveren voor een kwartiertje later. De deelauto`s 

van de meeste organisaties staan op speciale gereserveerde 

parkeerplekken in de wijk en zijn dag en nacht voor de 
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abonnementhouders beschikbaar. Al het regelwerk en de 

financiele afwikkeling zijn geautomatiseerd. Je opent de auto 

doorgaans met een smartcard en ook tanken kan met een pasje 

van de organisatie. Het grootste deel van het aanbod van de 

auto`s bestaat uit relatief kleine Peugeots 107. Andere types 

/ merken zijn natuurlijk ook mogelijk. Door bovenstaande 

deelauto is een aanzienlijke besparing mogelijk,al naar gelang 

het gebruik, toch al gauw 120 euro per maand. Om een idee te 

hebben, als het jaarkilometrage de 12.000 Km overschrijdt of 

als je meer dan 120 dagen een auto nodig hebt, is een eigen 

auto goedkoper. 

Indien U interesse hierin hebt ben ik bereid hier nader 

onderzoek naar te doen. Laat me maar weten. 

 
U kunt informatie lezen op : consumentenbond.nl ( kies Auto & 

Vrijetijd, deelauto`s ). 

 
Uitslag verkiezing waterschap “ Scheldestromen “  29 November 

2010. 

 
Onze Waterschapspartij Zeeuws – Vlaanderen heeft de meeste 

stemmen verworven en is met 3 vertegenwoordigers in het nieuwe 

waterschapschap vertegenwoordigd. De SGP heeft, door een 

lijstverbinding met de Christen Unie, de restzetel gekregen 

en komt met 4 vertegenwoordigers in het nieuwe waterschap. 

Vooraf werd met de lijsttrekkers de afspraak gemaakt dat de 

partij met de meeste stemmen de formatie ter hand zou nemen. 

Dit was dus onze partij “Waterschapspartij Zeeuws – 

Vlaanderen”. Onze partij viel door een overeenkomst tussen 

SGP, VVD, CDA, ZLTO en Kamer van Koophandel, voor een 

vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur, uit de boot !!! 

Wij zijn natuurlijk teleurgesteld dat wij, als Zeeuws – 

Vlaamse partij, met de meeste stemmen, niet in het Dagelijks 

Bestuur zijn opgenomen !!! Dit doet geen recht aan de 

verkiezingsuitslag !!! Voor de verkiezingen voor de Provincie 

Zeeland in Maart 2011, moeten we bovenstaande handelwijze wel 

even mee laten tellen !!!!! Voor Uw informatie ik kreeg, als 

zevende op de lijst,747 stemmen. Dit is bij deze lage opkomst 

gigantisch veel. Dank hiervoor. Met dit aantal stemmen ben ik 

niet gekozen. Wel kunt U waterschapszaken via mij blijven 

aankaarten. 

 
Nogmaals prettige dagen gewenst en een voorspoedig 2011. 

 
Hoek, 18.12.2010. 

Nalezen andere 34 “ geeltjes “ op : www.topbelang.nl (sinds 

2004). 

http://www.topbelang.nl/

