
Beste Mijnheer / Mevrouw, 

 

Hiermede laat ik U weten dat deel IV, tevens het laatste, van Rondje Liesbos klaar is om 

gedrukt te worden. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid te bestellen boeken, stuur ik U 

deze e-mail.  

Deel IV behandelt de westkant van het Liesbos met de straten, huizen en bewoners van: de 

Ettense kant van de Moerdijkse Postbaan vanaf de Liesbosweg tot de kruising met de Hilse-

baan, de Steenmansweg, de Bredaseweg vanaf de Moerdijkse Postbaan tot de Vaartkant, de 

Teerlingstraat en de Attelakenseweg/Liesbosweg. 

 

De presentatie van deel IV is op zondag 26 maart 2017 in het Gemeenschapshuis van Liesbos 

op het adres Liesstraat 4, 4838 ED Breda.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur, de presentatie van het eerste boek vangt aan om 14.00 uur. 

Anton Joosen verzorgt als vanouds de inleiding. 

Deze middag is er weer een PowerPoint presentatie van oude foto’s die in deel IV staan en op 

een beamer gedraaid worden. Er is een reële kans dat U die met oude bekenden kunt bekijken. 

 

Na de presentatie is er gelegenheid om de bestelde boeken af te halen.  Deel IV kost 18 euro 

per stuk. De middag zal tot ongeveer 17.00 uur duren, tot die tijd kunnen bestelde boeken 

opgehaald worden. Ook zijn deel I, II en III op deze middag nog beperkt te koop, voor de  

prijs van 15 (I en II) en 17 (III) euro. De boeken kunt U contant betalen, het liefst gepast. 

 

Mocht U verhinderd zijn of andere plannen hebben, maar wel één of meerdere boeken aan 

willen schaffen, kunt U dat in uw e-mail aangeven. Na telefonische afspraak kunt U die bij 

mij thuis ophalen. Ik geef ze uit in eigen beheer. Opsturen kan ook, maar dan komt er 

minimaal 5 euro aan portokosten en envelop bij. 

 

Wilt U a.u.b. vóór 13 februari 2017 via een e-mail laten weten hoeveel boeken U wilt bestel-

len, i.v.m. met de hoeveelheid te bestellen boeken. Ook of U die zondagmiddag 26 maart 

2017 op komt halen in het gemeenschapshuis, of later bij mij thuis. Wilt U ze eventueel 

opgestuurd hebben, dan kunt U uw adresgegevens vermelden, nadere bijzonderheden volgen 

dan nog.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Kees van Endschot 

Doelen 3 

4813 GP Breda 

076-5141331 

e-mail: endschot@ziggo.nl 

 


