
Op zaterdag 22 november organiseert
de werkgroep Martinus pakkettenactie
voor de vierde keer een inzameling van
levensmiddelen in onze wijk Breda-
West. Die dag worden klanten bij de
ingang van de Princenhaagse super-
markten Albert Heijn en C1000
gevraagd om naast hun eigen bood-
schappen een of meer extra artikelen
te kopen en die te schenken aan de
Martinus pakkettenactie.

Dringend
De actie wordt op touw gezet door de
Nazarethparochie en sluit aan bij de
feestdag van Sint Maarten op 11 novem-
ber. Sint Maarten leerde ons te delen
met mensen die het minder goed heb-
ben dan wij. De actie komt dan ook ten
goede aan mensen en gezinnen in
Breda-West die het arm hebben. Via een
maatschappelijk netwerk heeft de werk-
groep inmiddels maar liefst 109 adres-
sen verzameld waar mensen wonen die
moeite hebben om rond te komen. Dat
zijn er meer dan vorig jaar. De werkgroep
verwacht dan ook een selectie te moeten
maken van de meest dringende gevallen. 

Suggesties
Hoe werkt de actie? Zaterdag 22 novem-
ber staan er bij de twee supermarkten
vrijwilligers klaar die u aan de actie her-
inneren en een handje helpen door u een
briefje met enkele suggesties voor
gewenste producten ter hand te stellen.
U mag natuurlijk ook zelf bedenken wat
u wilt schenken. Elk houdbaar product is
welkom. Ook iets lekkers, want
Sinterklaas is immers in aantocht. Na het
afrekenen kunt u deze artikelen zelf in
een speciale winkelwagen leggen.

Vrijwilligers rijden de wagentjes naar het
parochiehuis. Met de ingezamelde arti-
kelen stelt de werkgroep voedselpakket-
ten samen. De supermarkten schenken
de tassen waarmee de pakketten afgele-
verd kunnen worden bij de gezinnen die
het moeilijk hebben. 

Parochiehuis
Natuurlijk zijn er mensen die op die ene
zaterdag geen boodschappen kunnen of
willen doen bij deze twee supermarkten.
Voor iedereen die een steentje wil bijdra-
gen geldt dat ze die dag hun boodschap-
pen ook kunnen afgeven bij het
Martinushuis, bij de kapel op de Heuvel
of bij het parochiesecretariaat van Effen.
En in de dagen voor de 22e kan iedereen
zijn producten onder schooltijd inleveren
bij het parochiehuis aan de Haagse -

markt 4. De actie is namelijk al van start
gegaan.

Succes
Vorig jaar was de actie een groot suc-
ces. De vrijwilligers waren verrast over
de vrijgevigheid van mensen. Veel
mensen kochten een extra product;
sommigen leverden zelfs een halve
winkelwagen met boodschappen in.
Dat jaar zijn er zo´n 70 grote bood-
schappentassen met levensmiddelen
ingezameld. De werkgroep hoopt dit
jaar met de feestdagen in het vooruit-
zicht opnieuw veel gezinnen blij te
kunnen maken. Kunnen we dit jaar ook
op uw steun rekenen? Doet U mee? Bij
voorbaat hartelijk dank.
Werkgroep Martinus pakkettenactie,

Nazarethparochie

Martinus pakkettenactie
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Haagweg 268B te Breda

Liesbosstraat 8   076-515 42 03   www.mechel.nl

Vraagprijs 
€ 149.500,-- k.k.
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Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag. Tel. secreta-
riaat 5213873. 

Website: www.nazarethparochie.nl en
emailadres: martinus@ rkbredawest.nl
Elke dag is één pastor bereikbaar voor
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen en andere dringende vragen. U
kunt contact opnemen via tel: 06 14 96
21 11. Pastores Paul Heye, Giny van der
Korput, Adrie Lint en Henny Spooren-
Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 15/16 november. 33ste zondag
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastoor Paul Heye.
Het Martinuskoor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jos Oomen; Dina
Oomen-Mertens ( jrgt).

Vrijwilligersavond 21 november
Alle vrijwilligers van de Martinus -
geloofsgemeenschap krijgen op 21
november een dank-je-wel-avond met
een hapje en een drankje. De avond is
van 20.00 tot 23.00 uur. In verband met
de organisatie graag even melden als u
komt, tel. 5213873.

  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl  

Zondag 16 november 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
Saskia van Meggelen voor zal gaan.
Aanvang 10:00 uur. Na de dienst is er
tijd voor ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie of thee in het
Kerkenhuis.

Kinderkerk en crèche
Deze zondag zijn de kinderen om 10:00
uur weer van harte welkom!

Kerkdienst 23 november - laatste zon-
dag kerkelijk jaar
Traditioneel gedenken wij op deze zon-
dag in een Dienst van Woord en Gebed
de overledenen van het afgelopen ker-
kelijk jaar. Hun namen worden dan
genoemd. Heeft u iemand verloren die
u graag wilt gedenken te midden van
de gemeente - óók al was deze persoon
geen lid van onze gemeente - geef dit
dan voor zaterdag 22 november door
aan Mieke Frankfoorder, tel. 5146523.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant.

Wijkpredikant
Ds. Saskia van Meggelen. Tel. 06-
22576592.

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk. Tel.  8871215.

  

 

Dienstverlening

B   

  
  

 

  

  

Martinuskerk

J

Dienst huisartsen
via de huisartsenpost, telefoon 5258500.
Huisartsenpraktijk Princenhage
Esserstraat 54, 4813 EK Breda
Dr. Bakers en dr. Verhaegen: 076-5218847
Dr. De Beer: 076-5240840
Dr. Timmer en dr. Van Trier: 076-5146292
Dr. Gabriëls: 076-5240844.
Dienstdoende apotheek
Amphiaziekenhuis Molengracht naast
huisartsenpost, tel. 0900-2768335.
Dierenartsenpraktijk Breda e.o.
Dependance Liesboslaan 35
Behandeling volgens afspraak.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 5722999.
Algemeen meldpunt (gemeente)
Tel. 14 076, op werkdagen tussen 8:00
en 17:00 uur, do. tot 20:00 uur.
Sociaal-juridisch team Zuidwest
Amstelstraat 4a, 4812 VL Breda
Alleen op afspraak: (076) 5240820
www.imwbreda.nl.
Politieteam Weerijs
Tuinzigtlaan 45, tel. 0900-8844.
Wijkagent: Ton van der Velden
Westerpark: Leon van der Velden
Tuinzigt: Marjan Malsen.
Sociëteit Doel-Punt
Doelen 36, elke middag van 13:00 tot
16:00 uur open voor alle Princen ha ge -
naars. tel: 076- 5143193
J.W.W.P. De Pitstop
is open op de maandag-, dinsdag- en
donderdagavonden van 18:30 tot 21:00
uur en op zaterdag van 11:30 tot 15:30
uur. tel: 076-5214045/06 51705776.
De Zonnebloem
afdeling Princenhage, mevrouw C. Frank,
tel: 076-5211120.

Ondernemersactie 2014: Gegraveerde glazen!
De aankomende feestdagen kunt u geheel in
Princenhaagse stijl een drankje nuttigen uit een 
collectorsitem. Nu al! Vanaf vandaag, donderdag 
13 november krijgt u bij het besteden van € 5,-  bij de
ondernemers aangesloten bij de ondernemersvereni-
ging Princenhage een glaspunt. (niet alle leden heb-
ben een winkelfunctie. U herkent de deelnemers aan
de poster).
Met deze punten kunt u sparen voor een prachtig
Princenhaags wijnglas. Bij inlevering van 10  glaspun-
ten ontvangt u zo’n glas. 

De actie loopt van 13 november tot en met 19 decem-
ber. Gespaarde glaspunten kunt u inleveren bij
Bachman huis-tuin & keuken, Drogisterij Brocks en
New Vermont gifts en life style. 
Voor de actie geldt: OP=OP. Dus wees er snel bij! 
Proost op ’t Aogje.

Armin Floren.

Uitvaartverzorging 
van Gemert

Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
tel: 076 - 521 28 68

www.gemert-uitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een persoonlijke verzorging 
van crematie of begrafenis.

Vraag ons gratis 
informatiepakket aan.

Uw wens ... onze zorg

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!
Tot 100% vergoed door zorgverzekering

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl

sinds 1930

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar wim nooren

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid



colofon
Wijkblad Princenhage is een uitgave
van de Stichting Wijkblad Princenhage
en verschijnt ook in Westerpark.

Redactie:
Marc de Baar
Helma Raaijmakers
Armin Floren
Ron van Zundert
Alexandra Middendorp
www.wijkbladprincenhage.net
www.facebook.com/wijkbladprincenhage.

Foto’s: Redactie Wijkblad Princenhage

Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, 
via wijkbladprincenhage@gmail.com

Penningmeester:  Corné Wijnings

Banknummer:
NL84 RABO 0142 4973 63 
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage

Advertenties/prikkers:
Opgeven vóór dinsdag 12.00 uur bij
Drukkerij van den Wijngaard, 
Past. van Spaandonkstraat 31, of via
drukkerij@vandenwijngaard.nl
Telefoon: 076-5213700. 

Drukkerij van den Wijngaard is niet 
aan sprakelijk voor de inhoud van het
wijkblad.

Druk: Drukkerij van den Wijngaard

Voor bezorgklachten of aanmelden als
bezorger:
06-250 756 64 na 18.00 uur.  Wijkblad
Princenhage verschijnt 40 maal per jaar
en heeft een oplage van 5550 ex.

Niets mag uit het Wijkblad worden
overgenomen zonder toestemming van
de redactie.

Jaarlijkse tentoonstelling siervogels
Vogelvereniging Sivo organiseert elk
jaar een grote tentoonstelling en
vogelshow in gemeenschapshuis De
Koe aan de Ambachtenlaan 1. Dit jaar
vindt het evenement plaats van vrijdag
14 november tot en met zondag 16
november 2014. Iedereen is welkom en
de toegang is gratis.

Gezelligheid
Wim Leijs en Joop van den Heijkant, de
vorige en de huidige voorzitter van
Sivo, vertellen dat deze tentoonstelling
het hoogtepunt van het jaar is voor de
vereniging. De vereniging bestaat
sinds 23 mei 1955. De naam Sivo is een
afkorting van het woord ‘siervogels’. De
leden komen op de derde dinsdag van
de maand bij elkaar om ervaringen
over het kweken van vogels uit te wis-
selen en natuurlijk voor de gezellig-
heid. Elke derde zondag van de maand

houdt de vereniging een ruilbeurs in
café-restaurant Heuvelzicht. 

Keuring
Op de jaarlijkse tentoonstelling toont
elke kweker zijn mooiste vogels. Er
worden prijzen uitgedeeld aan de
mooiste en kleurrijkste zelfgekweekte
vogels, verdeeld in maar liefst 80 cate-
gorieën. Verder is er een overall win-
naar. 

Keurmeesters van de Neder landse
Bond van Vogellief hebbers beoordelen
de vogels op houding, grootte, vorm,
bevedering en conditie. Die keuring
vindt plaats op donderdag. De vogels
met de meeste punten mogen naar het
Nederlands Kam pioenschap in
Apeldoorn en naar het Wereldkam -
pioenschap, dat dit jaar in Rosmalen
wordt gehouden.

Prijzen
Voor het publiek gaat de tentoonstel-
ling open op vrijdag van 20:00 tot
22:00 uur. De prijsuitreiking vindt
plaats op zaterdag. Dan is de tentoon-

Een keurmeester beoordeelt de vogels.

stelling open van 10:00 tot 18:00 uur.
Op zaterdagmiddag is er van 14:00 tot
15:30 uur voor de kinderen een kleur-
plaatwedstrijd, waar leuke prijzen
gewonnen kunnen worden. Op zondag
is de vogelshow open van 10:00 tot
16:00 uur. Tot 12:00 uur is er een grote
vogelbeurs, waar het publiek de mooi-
ste en kleurrijkste vogels kan kopen,
waaronder sijsjes, kwartels, parkieten,
tropische vogels en natuurlijk ook
kanaries met hun mooie zang en kleur.

Het publiek is alle dagen van harte wel-
kom. De vogelvrienden van Sivo willen
met veel plezier uw vragen beantwoor-
den en over hun hobby vertellen.

Van de redactie:
Met groot genoegen kan ik vertellen
dat uw Wijkblad deze week van start
gaat met een nieuwe rubriek: Vers in
’t Aogje. 

In deze rubriek wordt met een versje
of gedichtje een reactie gegeven op
de actualiteit in Princenhage. De ver-
sjes zijn van de hand van Femke
Reuvers, die in het Wijkblad van vori-
ge week al kort aan u is voorgesteld. 

Haar teksten toveren een glimlach op
de gezichten van de redactieleden.
Wij hopen dat de lezers evenveel ple-
zier aan deze versjes zullen beleven.

Marc de Baar

VERS IN ‘T AOGJE

Ons Polleke zei: “Stop!”
Dus alles op zun kop

Maar Tinus van de Mart
Hij maakt een vlotte start

En onze beste Peer
Die zien we nóg een keer!

Femke Reuvers

3

Ook nu in uw directe omgeving

EurOgOud
BrEda

Inkoop van goud en Zilver.
direct Euro's voor uw goud.
Loop vrijblijvend binnen voor een 

kostenloze taxatie.

Past. v. Spaandonkstraat 30
4813 BS Breda, 06 - 19516181 

WWW.EurOgOud.nL

Openingstijden: 
Maandag 12:00 uur - 17:00 uur

dinsdag t/m Zaterdag 
10:00 uur - 17:00 uur

Haagsemarkt 30   4813 BB Princenhage   076 520 44 66 
info@jeroenvanderput.nl   www.jeroenvanderput.nl

10



9

Tentoonstelling siervogels 14 t/m 16 november
Vogelvereniging Sivo organiseert elk jaar een grote tentoonstelling en vogelshow in gemeenschapshuis De Koe aan de
Ambachtenlaan 1. Dit jaar vindt het evenement plaats van vrijdag 14 november tot en met zondag 16 november 2014. Op
zondag is er van 10:00 tot 12:00 uur een vogelbeurs. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

De smaak van de winter 15 november
Zaterdag 15 november kunt u in Princenhof de smaak van de winter proeven. Er is keuze uit drie stamppotten. Deze gezel-
lige middag wordt opgevrolijkt met muziek van Oranje Town Jazz Band. U kunt zich opgeven bij een van de leden van het
bestuur van KBO Breda-West. Aanvang 14:00 uur. Kosten: 8 euro voor leden, 11 euro voor niet-leden. Locatie: zaal Princenhof,
Princentuin 1.

Film verwendag Westerwiek 15 november
De organisatie van Vereniging "Verwendag Westerwiek" gaat de film van de afgelopen Verwendag draaien in woonzorg-
centrum Westerwiek. Deze middag is bedoeld voor ouderen van Westerwiek en ouderen van Tuinzigt- Westerpark. Ook
kunnen deze middag de vele mooie foto's bekeken worden die met de afgelopen Verwendag zijn gemaakt. Locatie: woon-
zorgcentrum Westerwiek, Argusvlinder 298. Tijd: 14:15 uur. De toegang is gratis.

Bingo in de Westerwiek 19 november
Op woensdagmiddag 19 november is er een bingo met mooie prijzen in de Westerwiek, Argusvlinder 298. Er worden 8 ron-
des gedraaid voor 5 euro en een koopronde voor 1 euro. Zaal open om 13:30 uur. Aanvang bingo om 14:00 uur. Na de bingo
kunt u friet met een snack blijven eten. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen kunt u bellen met Jan
Verstraeten 06-53978571.

Themamaaltijd Winter in Princenhof 19 november
Op vrijdag 28 november serveert Princenhof een echte winterse maaltijd met erwtensoep en roggebrood met spek.
Gevolgd door twee pannenkoeken met stroop of suiker en als nagerecht een fruitsalade. Aanvang 17:30 uur. Kosten: 12,50
euro (BredaPas 10 euro). Inschrijven woensdag 19 november vanaf 13:30 uur.  Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Wandel en Match bij Princenhof 21 november
Op vrijdag 21 november kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje. En misschien
kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de hond uitlaten. Princenhof, Princentuin 1, tel.
(076) 530 97 91.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

Tinus van de Mart nieuwe narfiguur
De functie van nieuwe narfiguur van
Princenhage zal worden vervuld door
Sören de Nijs. Zijn naam bezit verwij-
zingen naar Sint Martinus en de
Haagsemarkt en klinkt als een Aogse
klok: Tinus van de Mart.

Hoedje van papier
Na de lampionnenoptocht van afgelo-
pen zaterdag was het dan eindelijk zo
ver. Tim Schoonebeek en Ronald
Huismans gaven op humoristische
wijze invulling aan de aankondiging
van de nieuwe karakteristieke persoon.
Tinus zat verstopt in een verkleedkist
op het bordes. Na wat doeken en een
hoedje van papier liet hij zich in volle
glorie aanschouwen door de Aogse car-
navalsvierders. 

Tinus wil met zijn nieuwe personage
vooral veel oog hebben voor de kinde-
ren. Vandaar zijn verrassend leuke
hoofddeksel: een hoedje van papier. 

Prins
Tinus werd op een goed gevulde
Haagsemarkt aan het publiek gepre-
senteerd. Het was uit dit publiek dat
Peter van der List voorwaarts liep rich-
ting bordes. Op het bordes nam hij de
prinselijke steek van Maarten van de
Rijt in ontvangst en vertelde veel zin te
hebben in zijn derde en laatste jaar als
Prins Peer dun Zeventiende. Hij werd
onder goedkeurend applaus van zijn
onderdanen welkom geheten. Marit en
Neeltje zullen net als vorig jaar de Prins
als joffer flankeren.

Geen draaiboek
Na de bekendmaking ging het gezel-
schap richting De Koe voor een feestje.
Het publiek kijkt duidelijk uit naar car-
naval en de nieuwe narfiguur. “Een bij-
zondere taak, zo’n narfiguur. Voor een
prins is een draaiboek, maar voor zo’n
karakteristiek figuur bestaat deze niet
en moet de persoon daar zelf invulling
aan geven,” sprak Maarten van de Rijt.
De redactie wenst Tinus hierbij vooral
veel plezier!!!

Ron van Zundert

Dreef 3b • tel. (076)5144579
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Rinie Maas
presenteert

zijn 20e boek

Op zaterdag 8 november presenteer-
de Rinie Maas zijn nieuwe boek ‘Groot
Breda in 55 verhalen’ in boekhandel
Van Kemenade & Hollaers door het
eerste exemplaar te overhandigen
aan wethouder Miriam Haagh. 

Een tweede en derde exemplaar gin-
gen naar zijn redacteur Janus
Jochems en illustrator Hans Claessen,
als dank voor hun medewerking. Op
zijn beurt ontving Rinie Maas mooie
woorden van dorpsgenoot en voor-
malig stadsdichter Kees van Meel (zie
foto), die zijn productiviteit (een traag
meanderende stroom van verhalen,
boeken en columns) prees. Daarna
schoof een lange rij belangstellenden
met hun nieuwverworven exemplaar
van de kassa (slechts 40 cent per ver-
haal) naar de signeertafel, waar Rinie
Maas iedereen een persoonlijk
woordje schonk. 

En wellicht heeft hij uit die gesprekjes
nieuwe ideeën opgedaan voor een
21e boek.

Marc de Baar

Vier Brabantse kampioenen 
bij Doskonale

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober nam
Doskonale met 19 solisten, 2 teams en 1
large team deel aan de Brabantse
Kampioenschappen, wederom met
goede resultaten. 

Het Jeugd 2 team accessories (Amber
Donkers, Alicia de Bie, Elise de Graaf,
Quinty Wintermans, Rachelle Brochard
en Joëlle Willemse) behaalde zaterdag
zilver in zijn klasse. 
Het duo Amber Donkers en Lindsay
Haneveer werd Brabants Kampioen in
de Jeugd 3 accessories. In Jeugd 3
accessories behaalde Shallienne
Provence brons met haar show. In de
klasse Jeugd 3 sectie A behaalde
Shallienne een mooie 4e plaats.

Op zondag had Doskonale maar liefst
drie kampioenen: het duo Shirley

Foesenek en Femke Teeuwisse in Senior
Basis sectie A, het duo Michelle en
Vicky Wintermans in Junior Basis
accessories en de grote groep van
Doskonale in de Senior Basis sectie A. 

Zilver was er voor Nikki v/d Klundert in
Senior Top sectie A, Vicky Wintermans
in Junior Midden sectie A en voor het
duo Rowena van Pelt en Bianca v/d
Vorst. 

Brons was er voor het team (Christa de
Rooij, Kimberly v/d Heuvel, Renate van
Gorsel, Shallienne Provence, Michelle
Wintermans en Lindsay Haneveer) in
de junior basis sectie A. 

Alle nummers 1, 2 en 3 mogen Brabant
vertegenwoordigen op de Nederlandse
Kampioenschappen op 13 december

Sint Nicolaas kindermiddag
Op zondagmiddag 23 november orga-
niseert het Kinder Komitee
Tuinzigt/Westerpark voor de kinderen
uit Tuinzigt en Westerpark een leuke
Sintnicolaasmiddag in de zaal van Café
Het Witte Schaap. De zaal gaat om
13:45 uur open en om 14:00 uur vangt
het aan met een show van clown
Wiedoe.

Rond de klok van 15:00 uur wordt Sint
Nicolaas met zijn pieten in de zaal ver-

wacht. De Sint heeft voor elk kind van 0
t/m 9 jaar dat tijdig ingeschreven is
iets lekkers en een mooi cadeautje bij
zich. De kosten zijn 2,50 euro per kind.
U kunt uw kinderen inschrijven t/m
donderdag 20 november bij familie
Verstraeten, Tuinzigtlaan 118, en bij
familie Vandijck, Ahornstraat 57, of bij
familie Struijs Abeelstraat 65 in Breda.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar
Jan Verstraeten op nummer 06-

53978571. Zaterdag 22 november gaat
een aantal zwarte pieten de wijken in
om te collecteren.

princenhaagse bonnenregen

Haagweg 431
4813 XD Breda

Tel. 076-5204435
info@hobbidee-breda.nl
www.hobbidee-breda.nl

Haagsemarkt 16
Breda

Tel. 076-5215775

Dreef 10
4813 EG Breda
076-5223838

www.beautyvit.nl
info@beautyvit.nl

Beautyvit
Huidverbetering

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Aanbieding geldig t/m 20-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 27-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 27-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 27-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 27-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.
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Aanbieding geldig t/m 27-11-2014 en tegen inlevering van deze bon. Aanbieding geldig t/m 27-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Pak van 1000 gram zelf hardende
klei wit van € 5,95 voor € 3,95

Zolang de voorraad strekt

Pepernoten uit eigen bakkerij

250 gram van €2,45 voor €1,75

Wildstoverij - hazenpeper
kant en klaar uit eigen keuken

10% KORTING

Bij de oriënt lichaamsmassage 
van 60 min.

ontvangt u €7,50 KORTING

NIEUWE KLEUREN ZIJN BINNEN
lipstick - nagellak - lipgloss 

mascara - oogschaduw   €1,49

Tre Autoctoni 2013
een rode wijn uit Puglia Zuid-Italie  
Normaal  € 8,95   nu € 7,95

Een prachtige wijn om uw Princenhaags wijnglas te vullen die u kunt sparen bij
de ondernemers die meedoen met de spaaractie die vanaf 13 november loopt.

Onze wierook aktie eist uw volledige aandacht, 
hiermee brengt u pas echte gezelligheid in 

de donkere wintermaanden. 

AKTIE 6 pakjes HEM wierook voor € 5,00

#

#

#

#

#

#

#

#

Spaar mee voor GraTIS wIjnGlazen

Sinterklaaskaarten
Meer dan 30 verschilllende €1,- 6 voor € 5,-

Grote sortering sintdecoraties

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
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