
De Esserstraat staat reeds aangegeven
op kaarten van het Hollands kadaster
van 1809. Op het minuutplan van het
kadaster van 1824 is het zuidelijke
gedeelte een voetpad. In 1907 werden
aan dit pad enige huizen gebouwd, die
doorgenummerd werden aan de Dreef.
In het bezoekenregister van de
Vincentiusvereniging van Princenhage
uit 1907 worden deze huizen het
Laantje genoemd. Dit was in de volks-
mond de algemeen gebruikte naam. De
aanduiding Laantje van Mevrouw van
Gogh is een verzinsel uit latere tijd. De
mensen zelf gebruikten die naam niet. 

Notaris Esser
Vincent van Gogh, de oom van de
beroemde schilder, kocht Huize
Mertersem, op de hoek van de Haagweg,
in 1870. Na de dood van haar man bleef
mevrouw Van Gogh in het huis wonen
tot haar dood in 1913. Nadien werd het
huis bewoond door notaris J.C.L. Esser,
waardoor de naam Esserstraat in
gebruik kwam. Bij besluit van 31 mei 1929
van de raad van Princenhage kreeg het
Laantje de naam Emmastraat. Een jaar
later werd de naam alsnog aangepast
aan de naam die al in de volksmond in
gebruik was. Het plein op de samen-
komst van de Haagweg, de Laan van

Mertersem en de Esserstraat wordt alge-
meen het Esserplein genoemd. De
Mariakapel die hier staat werd in 1949
gebouwd. Het plein werd toen al als
Esserplein aangeduid.  Bron: De straten van
Breda, door Gerard Otten.

Vredeskapel aan Esserplein
Op 21 mei 1943 stelde Mgr. Frencken in
een plechtig lof de Princenhaagse gezin-
nen onder de bijzondere bescherming
van Maria. Tevens deed hij namens hen
de belofte dat na de oorlog in
Princenhage een kapel aan de H. Maagd,
Koningin van de Vrede, zou worden toe-
gewijd. Nog tijdens de oorlog hield de
‘Katholieke Actie Sint Martinus’ onder

leiding van Ant. Koopmans, kapelaan en
directeur, een actie om voorspraak van
Maria te krijgen dat Princenhage voor
erge verwoestingen gespaard zou blij-
ven. De Princenhaagse actie behelsde
onder meer de verkoop van de welbe-
kende Mariategeltjes, die in de gevels
werden gemetseld. Het geld voor de te
bouwen Mariakapel werd na de oorlog
door de parochianen bijeen gebracht.
Kapelaan Koopmans maakte gewag van
het feit dat ‘armen en rijken f. 3.200,00
bijeengebracht hebben’. 

Inwijding
Onder leiding van architect Frans Mol
werd de kapel gebouwd en op zondag 11
september 1949 plechtig ingewijd,
nadat nagenoeg de gehele Princen -
haagse bevolking vanuit de Martinus -
kerk in processie naar het Esserplein was
getrokken. Het Lof was in de tuin van de
familie Povel, die destijds het huis
bewoonde dat u op de foto uit 1930 ziet.
In 2004 is de kapel grondig gerestau-
reerd en de commissie Vredeskapel ziet
erop toe dat deze netjes blijft.

Helma Raaijmakers

Straatnamen in Princenhage: Esserstraat
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 
Nieuwe Heilaarstraat 17 
te Breda

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

Vraagprijs 
€ 312.500,-- k.k.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“In een periode waarin u als nabestaande voor een hoop
vragen komt te staan ben ik er graag om u te ontzorgen.

Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor
een persoonlijk en passend afscheid.”  

Dennis Vrolijk, Uitvaartverzorger

Anno 1930

Alles over isolatie, zonnepanelen, led-verlichting  
en meer inspirerende besparingsadviezen
Energiemarkt in De Dobbelsteen 
Woensdag 25 maart om 20.00 uur

Kijk op buurkracht.nl/princenhage-ambachtenbuurt

Ook energie  
besparen?
De offertes 
zijn binnen

Buurkracht
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Zo luidt het motto en oproep aan de
inwoners van het district Antwerpen.
Op vrijdag 27 februari  jl. is een delega-
tie van bewoners, raadsleden en amb-
tenaren van de gemeente Breda met
wethouder Van Lunteren voor een
werkbezoek naar Antwerpen geweest.
We gingen ervaren wat een burgerbe-
groting kan betekenen voor Breda. De
burgers van het district Antwerpen
mochten vorig jaar al meebeslissen
hoe zij 1 miljoen gingen besteden. Ruim
500 inwoners hebben hier gehoor aan-
gegeven.

De Dorpsraad Princenhage was erbij en
wij hebben het spel gespeeld. Meer
fietsvriendelijke straten, meer groen en
meer kunst in de stad waren enkele
van de ideeën die bij alle tafels terug-
kwam. Het was een hele ervaring om
dit spel te spelen, meedenken over het
verdelen van 1 miljoen. De doelstelling
is dat de burger voor 100% beslist
welke ideeën hij gerealiseerd wil heb-
ben voor zijn stad, wijk of dorp.
Nu is het zoeken naar de beste manier

voor Breda om ook dit spel te gaan spe-
len met de inwoners van Breda en de
omliggende dorpen. Uw stem is in 2016
goud waard. Wij kijken met veel
enthousiasme uit wanneer wij kunnen
starten met onze burger/buurtbegro-
ting. De Dorpsraad houdt u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Marian Verheij-De Graaf
Dorpsraad Princenhage

colofon
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Princenhaags Museum in maart nog dicht
De werkzaamheden aan het Princen -
haags Museum zijn bijna klaar. Er is
een nieuwe toilet geplaatst en alle
raamkozijnen krijgen een flinke
opknapbeurt. Omdat de ruiten geen
standaardformaat hebben, moet alles
op maat gemaakt worden en dat duurt
even.
Zondag 12 april zal het museum met de
volgende tentoonstelling open zijn. In
april, mei en juni gaat de tentoonstel-
ling over de industrie die rond 1900 op
Princenhaags grondgebied is gebruikt,
zoals onder andere de suikerfabriek, de
Hollandse Kunstzij industrie, (HKI), de
Etna, het Jammeke aan de Haagweg,
later Nibbit, stoomtimmerfabriek

Chabot (nu Satellite) en carrosseriefa-
briek De Ley (Ruttchen).

Eind augustus en heel september is het
museum iedere zaterdag en zondag
open met een tentoonstelling in het
teken van Vincent. Zo’n 25 kunstenaars
uit Breda en omgeving maken een
werkstuk dat betrekking heeft op een
van de drie Vincenten die met
Princenhage zijn verbonden: Vincent
de schilder, Vincent de kunsthandelaar
en Vincent de predikant, die begraven
ligt op begraafplaats Haagveld (achter
het museum).
In oktober start een tentoonstelling
over de Liesbosstraat/Liesboslaan.

Wat zou je doen met 1 miljoen?

Collecte voor het Reumafonds
In de week van 16 tot en met 21 maart vindt de nationale huis-aan-huiscollecte
voor het Reumafonds plaats. Ook in Princenhage zullen collectanten die week
met de collectebus op pad gaan. 
Het Reumafonds zoekt voor Princenhage nog een aantal collectanten; met name
voor de Ambachtenlaan en omgeving en de Hovenierstraat en omgeving. 

Opgave bij Jan Bouwmans, wijkhoofd
Princenhage Reumafondscollecte, 
tel. 5226888, 
e-mail: bouwmans@tiscalimail.nl.

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

4 Dagen lang alle bollen en zaden 

25% korting*

Opening 
zaaiseizoen

Groot assortiment 
bloemen- en 

groentenzaden!
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7 dagen per week geopend!

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

25% KORTING

Bagvensestraat 89 T 076 5144263
4839 AE Breda F 076 5148580
cees@hoekszonwering.nl M 06 42020017

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Heditex horren en hordeuren

• Reparatie en onderhoud van uw

zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels

Dreef 3b • tel. (076)5144579
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Een (dreigend) juridisch probleem, privé of zakelijk?

Een advocaat nodig? Gebruik maken van het gra-
tis spreekuur?

Bel of email mr. Wijnans, werkzaam in Breda
(Princenhage) en Dongen.

Ga naar de onderstaande website voor verdere
informatie. 

mr. A.P.G.J.A. Wijnans
advocaat
Heilaarstraat 172
4814 NR Breda 

T: 076- 88 70 815
E: info@wijnansadvocaat.nl
I:  www.wijnansadvocaat.nl 



Schrijf je nu in bij: Bal l et school  Nana Vander pl uym; al 37 jaar toonaangevend in Breda.

In groepsverband, lekker binnen, werken aan je conditie, 
goed voor je gezondheid, op gezellige muziek, 

speciaal voor volwassen dames, geen lange contracten.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde leraressen 

en kan je volgen op de onderstaande uren:

Dinsdag 13.45 - Dinsdag 18.00 – Dinsdag 20.00 – Donderdag 19.00.
Bij Balletschool Nana Vanderpluym kunt u niet alleen Ballet en Dance volgen.

Ook voor de opbouw van uw conditie kunt u bij ons terecht!!

Fit en sportief de lente in ?

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrenners en andere fietsliefhebbers is er nu
de Wieler Workout. De les duurt 1 uur en
bestaat uit 30 minuten Krachttraining, 
gevolgd door 30 minuten Spinning. Het hele
lichaam wordt getraind, maar de nadruk ligt op
rug, benen en billen.  Kijk voor meer informatie
op fitnessprinsenbeek.nl. Fitnesscentrum
Prinsenbeek, Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel.
076 - 541 69 69.
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
Profiteer tot 1 juli 2015 van het tijdelijk 
verlaagde BTW-tarief van 6% in plaats van 21%
op arbeidsloon.Voor info of vrijblijvende 
prijsopgave bel: 076-542 01 61 of 06-54 35 55 33
 INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTEN-
BELASTING. Bel 076-5147444 of kom langs aan
de Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen &
Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

Beginnerspakket 20 rijlessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorijschool Frans van Dun, 
Dr. Struyckenstraat 176, 4812 BK Breda,
tel. 06 - 511 789 71 - www.fransvandun.nl 
Kijk voor meer pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
Op woensdag 25 mrt organiseert de werkgroep
Duurzaam dorp met Buurkracht een energie-
markt in de Dobbelsteen met mooie aanbie-
dingen en bespaar inspiraties. Iedereen uit
Princenhage is welkom! Start om 20.oo uur.
• Training sociale vaardigheden/weerbaarheid
in groepjes - Thema’s o.a. vrienden maken, 
zelfvertrouwen, boosheid • 7-9 jaar (start feb, 
nog 1 plaats vrij) en 10-12 jaar (start maart) •
Marina Verstraeten - 06-53 11 69 66
(www.view-counselling.nl) •

Prikkers worden uitsluitend geplaatst tegen 
contante betaling en dienen ingeleverd 

te worden bij Drukkerij van den Wijngaard, 
Pastoor van Spaandonkstraat 31

Sluitingstermijn op dinsdag uiterlijk 12.00 uur.

Één prikker (max. 5 regels/250 tekens) kost € 4,00 voor particulieren en € 9,50 voor niet particulieren.

Prikkers
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw Goud of Zilver. Heeft u nog
goud of zilver liggen kom dan even langs bij
Eurogoud. Wij bieden u een vrijblijvende taxatie
aan en bij verkoop aan ons direct contante 
betaling. - Pastoor van Spaandonkstraat 30, 4813
BS Breda - 076-785 06 36 - www.eurogoud.nl
Gevraagd: gezelschapsdame voor oudere
dame. Voor maandag t/m vrijdag van ong. 8
tot 9.30 uur. Eventueel ook enkele dagen
mogelijk. Interesse? Bel naar 06-24 50 17 52
MASTERCLASS BORDEAUX - Proeven en leren
van Bordeaux wijnen in gezellige sfeer. 
Nog enkele plaatsen vrij. 18 April, 20.00 - 23.00
uur. Inschrijven: www.peerdeke.nl
Te huur: Garagebox aan de Esserstraat in
Princenhage, € 88,- per maand. Beschikbaar per
1 april 2015.  Mechel Makelaardij - 076-515 42 03
Spelcomputers & Games - Inkoop en verkoop.
Heeft u misschien nog oude spelcomputers van
Nintendo, Atari, Sega of overige. Wij zijn hier
naar op zoek. Tevens vindt u bij ons een ruim
aanbod van Spelcomputers en Spellen hiervoor.
Ook de spellen kunt u bij ons verkopen. Tevens
hebben wij interesse in diverse verzamel-
waardige artikelen. Bel ons of kom langs in de
Pastoor van Spaandonkstraat 30, 4813 BS Breda
- 076-785 06 36

Beki j k nu onze 
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Preventiemarkt woninginbraken op zaterdag 7 maart

Op zaterdag 7 maart organiseert de
gemeente Breda een preventiemarkt
over woninginbraken. U bent van harte
welkom van 11:00 tot 14:00 uur in
gemeenschapshuis De Koe aan de
Ambachtenlaan 1. Het thema van dit
jaar is: houd uw klepraam dicht! Maak
het inbrekers niet te gemakkelijk!

Wat gebeurt er bij deze bijeenkomst?
• De politie laat u zien hoe gemakkelijk
een inbreker een woning kan binnen-
komen. De wijkagent geeft u tips hoe
u inbraakleed kunt voorkomen door
bijvoorbeeld beter hang- en sluit-
werk, maar ook door het aanpassen
van uw gewoontegedrag. 

• Medewerkers van Buurtpreventie
Breda vertellen hoe een buurtpre-
ventieproject een positieve invloed
heeft op het inbraakcijfer in een
buurt en hoe een buurtpreventie-

groep ook het buurtgevoel een
oppepper kan geven. Samen sta je
sterker in de aanpak van woningin-
braken en maak je het de inbreker
niet te makkelijk om zijn slag te
slaan. In Princenhage zijn inmiddels
vier buurtpreventieprojecten van
start gegaan: buurtpreventie Am -
bachtenlaan, buurtpreventie Esser -
straat, buurtpreventie Haagweg en
buurtpreventie Witwerkerstraat.

• Het InbraakPreventieTeam van de
Ateagroep (onderdeel van de
gemeente Breda) is ook aanwezig. U
kunt met hen een afspraak maken
om uw woning gratis te laten inspec-
teren op inbraakgevoelige punten. 

Op basis van een offerte kunt u zelf
aangeven welke onderdelen u uitge-
voerd wilt hebben. Bent u handig of
kent u iemand die u zou kunnen hel-
pen, dan kunt u de maatregelen ook
zelf uitvoeren. 

• Vanwege het thema: ‘Houd uw kle-
praam dicht!’, zijn er op deze dag,
speciale hoekprofielen te koop tegen
een sterk gereduceerde prijs.

Actie van de dag
De eerste 20 bezoekers die zich op deze
preventiedag om klokslag 11:00 uur
melden bij de kraam van het
InbraakPreventieTeam, krijgen een gra-
tis woninginspectie, uitgevoerd door
de preventieadviseurs van de
Ateagroep, inclusief een offerte van uit
te voeren maatregelen. Als u met de
uitvoering akkoord gaat, dan krijgt u
25% korting op de arbeidskosten en
materiaalkosten!  U wordt in de week
na de preventiedag gebeld, voor het
maken van een afspraak.

U kunt tijdens en ook na deze markt
een afspraak met het Inbraak -
Preventie Team maken voor een
woninginspectie. Bel hiervoor 076-
5310180 of mail naar inbraakpreventie-
team@ateagroep.nl. Zij komen graag
bij u langs. 

De montagewerkzaamheden worden
onder meer uitgevoerd door medewer-
kers die zijn gerekruteerd bij
Uitzendbureau 65+ aan de St.
Annastraat in Breda.

Mooie resultaten voor Doskonale in België
Zaterdag 28 februari was Doskonale
door haar prestaties op het NK van de
KNMO in december uitgenodigd voor
de V/N Champions Trophy. Het
Nederlandse team waar Doskonale
deel van uitmaakte ging het opnemen
tegen de kampioenen van onze zuider-
buren in een overvolle zaal in Neerpelt,
Belgie. 
Met 168 deelnemers wederom een
overvolle dag in de verschillende cate-
gorieën. Om 19:30 uur was de prijsuit-
reiking. Doskonale behaalde mooie
resultaten met 1x goud en 2x zilver.
Goud was er voor het duo Amber
Donker en Lindsay Haneveer. Zilver was
er voor het duo Vickey en Michelle
Wintermans en Team A accessories-
Juvenile (Amber Donkers, Alicia de Bie,
Quinty Wintermans, Lindsay Haneveer
en Rachelle Brochard). Een mooie 3e
plaats voor Shalliënne Provence met
haar Solo accessories-Preteen. Ook een
mooie 4e plaats voor het duo Rowena
van Pelt en Bianca v/d Vorst. Nikkie van
de Klundert behaalde een mooie 6e
plaats.  

Volgende week mogen de solo’s acces-
sories naar het NK Accessories in
Almere, waar men zich kan plaatsen
voor het EK in Italië in oktober. 



Wandel en Match bij Princenhof  6 maart
Op vrijdag 6 maart kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen, zoals een klusje, een bezoekje, de hond uitlaten.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Kledinginzameling Doskonale 7 maart
Op zaterdag 7 maart zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in. De kleding is bedoeld
voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan tussen 9:00
en 12:00 uur worden aangeboden bij garage Van Campenhout aan de Dreef 83. Wie de kleding onmo-
gelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19:00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding
op zaterdagmorgen aan huis opgehaald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zak-
ken of dozen. Voor inlichtingen: 076-5229330.

Inbraakpreventiemarkt 7 maart
De Inbraakpreventiemarkt die oorspronkelijk op 24 januari gehouden zou worden in gemeenschaps-
huis De Koe, is verplaatst naar zaterdag 7 maart van 11:00 tot 14:00 uur. Op de Inbraakpreventiemarkt
krijgt u informatie van het Inbraakpreventieteam van de gemeente Breda, van uw wijkagent en van
Buurtpreventie Breda. Tevens zullen vertegenwoordigers van de buurtpreventiegroepen uit
Princenhage aanwezig zijn om u te vertellen wat zij doen om hun buurt veiliger te maken.

Kennisquiz SKIP 7 maart
De kennisquiz wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden en vindt plaats op zaterdag 7 maart in
De Koe. De kinderen van groep 8 mogen zich in teams van drie kinderen inschrijven. Iedere kennisquiz
heeft zijn eigen thema en binnen dit thema moeten de kinderen ’s middags aan de slag met een cre-
atieve opdracht. Het thema blijft tot op de dag van de quiz geheim. De joker die hieruit voortkomt
kunnen ze bij de quiz inzetten om hun punten te verdubbelen. Het team met de meest creatieve joker
wint een gezellige groepsprijs.

Stabat Mater van Pergolesi 8 maart
Dit werk uit 1736 wordt zondag 8 maart om 15:00 uur uitgevoerd in de Johanneskerk aan de Dreef 5
(kerk open om 14:30 uur). Uitvoerenden zijn Heleen Meijer (sopraan), Annette Stallinga (alt) en
Andrew Clark (klavier/klavecimbel/orgel). Zij vormen samen het ensemble Luci Serene. Naast het
Stabat Mater brengen zij het Salve Regina van Domenico Scarlatti en de Troisième Leçon de Tènébres
van Francois Couperin.
Kaarten kosten € 10,- (65+ ¤ 7,50) inclusief 1 consumptie na afloop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Bachman en bij Mieke Frankfoorder aan de Pottenbakkerstraat 51 (tel. 5146523; e-mail w.frankfoor-
der@hccnet.nl). 

Bloeddrukmeting in Princenhof 10 maart
Op dinsdag 10 maart kunt u uw bloeddruk laten meten bij de woonconsulent van Woonsupport van
10:30 tot 11:30 uur in Princenhof. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
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Zin in de lente?
Bij veel planten zijn de lenteknoppen al
te zien. Op 14 maart houden we dan
ook weer een Groendag in de groen-
strook aan de Doelakkerstraat. Want
alleen door zelf onze groenstrook te
onderhouden kunnen we die behou-
den. Zo voorkomen we dat de gemeen-
te 90% van de struiken in onze groen-
strook rooit. Op zaterdag 14 maart om
9:00 uur starten we met koffie en thee

Vervolg zie pagina 9
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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

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dus als je gaat (ver)bouwen, kies dan voor Bouwbedrijf Balemans. Waarom? Omdat onze vakbekwame 
medewerkers alleen werken met goede en eerlijke materialen. Omdat we met je meedenken én omdat we duidelijke afspraken maken  
die we nakomen. Zo weet je zeker dat het helemaal goed komt. Kijk op www.balemans.nl. We maken graag een afspraak.

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | WWW.BALEMANS.NL

SAMENWERKEN 
AAN BOUWEN.



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. secretari-
aat 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 7/8 maart. Derde zondag van
de veertigdagentijd. Zondag 11.00 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastor 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. Overl. fam. Sprenkels
(fund).

Caritas: Stichting STOB
De caritascollecte is ter ondersteuning
van de Stichting STOB, die zorgt voor
huisvesting, voeding en medische zorg
voor asielzoekers.

Engelse viering
U bent van harte welkom in de Engelse
viering, die zondag om 14.00 uur in de
Martinuskerk is. Pater Savio zal daar in
voorgaan.

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl
Kerkdienst 8 maart
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. Mw. J. v.d. Zee-
Vroegindeweij uit Sleeuwijk. Aanvang
10:00 uur.
Kinderkerk en crèche
Volgende week zondag 15 maart is er
een Dienst voor Groot en Klein waarbij
alle kinderen van harte welkom zijn. Het
thema is dan ‘Delen wordt vermenigvul-
digen’. Meer weten? Neem contact op
met Chiara, chiaradekroon@live.nl.
Voor uw agenda
Zondagmiddag 8 maart zal in de
Johanneskerk het ensemble Luci Serene
het Stabat Mater van Pergolesi ten
gehore brengen. Info en toegangskaar-
ten: Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of
e-mail w.frankfoorder@hcc.net.
Annahuis
Openingstijden-De Inloop: op dinsdag-
en donderdagmorgen staat de koffie
klaar van 9:30 tot 12:00 uur. Iedereen is
van harte welkom! Kijk op www.anna-
huis.nl voor informatie over de dialoog-
rondes, de bezinningsmomenten of
het open-atelier. Het adres is Haagweg
3, 4814 GA Breda. Tel: 5217964 /
info@annahuis.nl.  
Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met ds. S. Van Meggelen.
Tel. 06-22576592
Kosterij Johanneskerk
Dhr. H. v. Wijk. Tel: 8871215 

  

 

Dienstverlening

B   

  

   

  

 

  

  

   

Martinuskerk
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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.
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in verenigingsgebouw De Dobbelsteen
aan de Doelen 36. Na het werk (uiterlijk
om 13:00 uur) is er soep en brood. Als u
koffie, thee of soep mee wilt brengen:
graag! Onder de vrijwilligers wordt een
attentie van “Violien, bloemen en inte-
rieur” verloot. 
Iedere eerste zaterdag van de maand
gaan we de jonge aanplant wieden.
Start om 10:00 uur bij de speeltuin aan
de Pottenbakkerstraat.

Doe mee met het wildebijenproject       
De Nederlandse Bijenvereniging heeft
40 bijenhotelletjes beschikbaar
gesteld die in uw tuin kunnen worden
opgehangen. U kunt een hotel in bruik-
leen krijgen als u bereid bent enige
keren per jaar gegevens over de ont-

wikkelingen in het hotel door te geven.
Het is eenvoudig, kost geen geld en
weinig tijd. Het gaat hier om wilde of
solitaire bijen die niet steken! Meer
informatie vindt u op onze website en
krijgt u op de informatieavond van
maandag 9 maart van 19:30 tot 21:30
uur in de Dobbelsteen, Doelen 36,
Breda.

Wilt u meehelpen of zich opgeven voor
een bijenhotel?
Geeft u zich op via onze website
www.princenhagegroen.jouwweb.nl,
via princenhagegroen@gmail.com of
bel tel: 076-5146945 (Marie-Louise de
Ponti). Ook als u geen interesse hebt
om te snoeien of onkruid te wieden
maar toch wilt helpen (bijvoorbeeld
koffie zetten, soep maken of iets lek-
kers bakken) dan horen we dit graag.

Vereniging Princenhage Groen!
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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

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Balansherstel?
Lees daartoe de boeken 

“Meer levensenergie door ontspanning” 
en “Breng meer rust in je denken”. 

(Verkrijgbaar o.a. bij Readshop Princenhage)

Tevens beleefd aanbevolen: lesgeving Hatha-Yoga
(Syst. S.E.U.B.S.) door T.P. Wijnhamer

(076-521 77 29, tussen 11.00-12.00u - wrkdgn)


