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m.denengelse@bndestem.nl

ZEVENBERGEN – Alle 275 midden-
standers en 3.000 inwoners uit de
gemeente Moerdijk hebben on-
langs een enquête in de bus gekre-
gen over de zondagopenstelling
van winkels.
„We willen weten wat het maat-
schappelijk draagvlak is voordat
we een beslissing nemen over wel
of niet open op zondag”, stelde
wethouder Jaap Kamp deze week
in de commissie bestuur en mid-
delen.
VVD-raadslid Thomas Zwiers
toonde zich verrast over de enquê-
te. „We wisten er niets van, wel
dat er nog nader onderzoek ge-
daan zou worden. Het had in on-
ze ogen veel eerder gekund, we
zijn al anderhalf jaar met dit on-
derwerp bezig.”
Gemeenten mogen sinds dit jaar
zelf bepalen of winkels elke zon-
dag de deuren mogen openen.
Voorheen mochten alleen die win-
kels open in plaatsen waar sprake
was van een toeristische trekpleis-
ter. Winkels in Willemstad moch-
ten om die reden op zondag open
zijn. „Nu de Winkeltijdenwet is
veranderd wil het college een
zorgvuldige afweging maken. Er
zijn veel voor- maar ook veel te-
genstanders. We willen weten
wat de economische effecten zijn
van ruimere openingstijden, maar
ook wat het betekent voor de zon-
dagsrust”, zei Kamp. „Welke in-
vulling van de nieuwe wet past
het best bij Moerdijk. Daar gaat
het om.”
De resultaten van de enquête tel-
len zwaar mee. „Dat wil zeggen
als de respons voldoende is. We
willen van zeker 500 inwoners
een reactie hebben en van mini-
maal 75 winkeliers.”
Na ruim een week staat de teller
op respectievelijk 275 en 13. „De
winkeliers blijven wat achter,
maar de enquête kan nog tot eind
november worden ingevuld.”
Kamp verwacht dat de resultaten
van het onderzoek begin februari
bekend zijn. Het college komt dan
met een voorstel naar de gemeen-
teraad.
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LANGEWEG – „Jullie zijn de beste
kinderen van Nederland.” Een
groter compliment konden de kin-
deren van de Mariaschool in Lan-
geweg gisteren niet krijgen van
Gustav Muteba, voorzitter van de
Vereniging HHCCA (Hart en Han-
den van Christus in Centraal Afri-
ka).
Hij kreeg uit handen van de leer-

lingenraad een cheque van 1.100
euro voor onder meer een wees-
huis in Congo.
De leerlingen hebben dat geld
zelf opgehaald door de afgelopen
weken lege flessen in te zamelen,
een rommelmarkt en een sponsor-
loop te houden.
Het idee voor een actie voor een
goed doel ontstond in de het ka-
der van de wereldmissiemaand.
Die was begin oktober. Jaël (9) en

Djoïs (7) stelden voor ‘iets’ te
doen voor hun vaderland Congo.
De hele school, leraren, leerlin-
gen, maar ook ouders, waren met-
een enthousiast. De leerlingen-
raad kwam zelf met het plan voor
een sponsorloop.
De vereniging HHCCA runt een
weeshuis met tachtig kinderen in
Kinshasa en ondersteunt daar-
naast 200 kinderen met kleding,
voedsel en sporten.

Daarom hebben de kinderen ook
spullen ingezameld. Jaël en Djoïs
voetballen bij Virtus in Zevenber-
gen. Daar zijn voetbalschoenen in-
gezameld voor het jeugdteam in
Congo.
De spullen gaan begin december
op een boot en komen half janua-
ri aan in Kinshasa. De vertegen-
woordigers van HHCCA waren
blij met de gulle gift. „Met 1.100
euro kunnen we daar veel doen.”
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� Leerlingen van de leerlingenraad overhandigen Gustav Mutabe en Emile Adrichem van de vereniging HHCCA een cheque van 1.100 euro voor een wees-
huis in Congo. foto Marcel Otterspeer/het fotoburo
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CVT Breda Grenssteen 17 (nabij NAC Stadion) T (076) 548 05 20

FINAL SALE!
ALLE MERKEN
KEUKENS

kijk online naar de keukens in 

de uitverkoopcollectie:

www.cvt.nl/sale
70% KORTING!

KEUKENS TOT 

WEGENS VERBOUWING:

Verstand van keukens.

MEGASALES 
   Kostuums, Corneliani, Pal Zileri €1.299,-/€1.099,-NU € 375,-/€ 500,-  
   Colberts  (alle zomer- en wintercolberts)                                NU € 100,- 
    Pantalons  o.a. Brax, Gardeur, M.E.N.S. en Hiltl                       NU € 50,- 
   Nu op de totale collectie   
   Aeronautica Militare                                        50% KORTING 

   OUTLET TOPMERKEN 

Speciale voorraad grote maten, van 44-64, kwart- & lengtematen 

KORTINGEN VAN 50% TOT 80% 
WILHELMINASTRAAT 26 – BREDA – OPEN MA T/M ZA 


