
Al eens nagedacht over de aanschaf
van zonnepanelen? Heb je misschien
meer baat bij verbeterde dakisolatie
voor een warmer huis? Of misschien
wil je eerst iets doen aan vloerisolatie
om warmere voeten te krijgen? In alle
gevallen ga je besparen op je energie-
kosten, zegt de werkgroep Duurzaam
Dorp. Om tot weloverwogen energie-
besparende keuzes te komen, nodigt zij
alle inwoners van Princenhage uit voor
de Energiemarkt in De Dobbelsteen op
25 maart om 20:00 uur. Het wijkblad
gaat in gesprek met de organisatoren
om te horen hoe “lucratief” de
Energiemarkt is.

Stapje terug
Eerst even een stapje terug: in 2013
heeft de Dorpsraad een wijkplan opge-
steld met tien thema’s die van
Princenhage een mooier, gezelliger en
leefbaarder dorp maken. Voor alle the-
ma’s is een aparte werkgroep opge-
richt die oplossingen bedenkt en uit-
voert om van hun thema een succes te
maken. Zo is voor het thema Duurzaam
Dorp de gelijknamige werkgroep ont-
staan die, als een van hun speerpun-
ten, heeft gekozen voor energiebespa-
rende maatregelen per woning.
Vandaar dat de Ambachtenbuurt mee
ging doen met Buurkracht en vandaar
dat de werkgroep nu deze Ener -
giemarkt organiseert. Princen hage is
met 142 deelnemers overigens de
tweede grootste buurt van Buurkracht.

Wat willen jullie bereiken met de
Energiemarkt?
Een enthousiaste delegatie van de
werkgroep Duurzaam Dorp vertelt
bevlogen over hun voorbereidingen en

doelstellingen voor de Energiemarkt.
Martijn Kegler: “We willen dat zoveel
mogelijk mensen zich inschrijven voor
een offerte bij de aanwezige bedrijven
op de Energiemarkt. Hoe meer mensen
mee doen, hoe aantrekkelijker de prijs
wordt. Wij hebben het voorwerk
gedaan door de meest geschikte
bedrijven met de beste prijs-kwaliteit-
verhouding te selecteren. Denk aan
bedrijven voor vloer-, dak- en geveliso-
latie maar ook aan led-verlichting en
zonnepanelen. Die bedrijven hebben
van ons informatie gekregen over de
wijk, zodat de bezoeker aan de
Energiemarkt gericht vragen kan stel-
len over de grootste voordelen voor zijn
woonsituatie.” 

Welke voordelen levert het zoal op?
Patrick Bogerd steekt meteen van wal:
“Ik heb bijvoorbeeld mijn hallogeen-
spotjes in de woonkamer vervangen
door led-verlichting. Ik was eerst ¤
175,00 kwijt aan energiekosten en nu
kost het me nog maar ¤ 15,00 per jaar.

Een optie om energie te besparen is
dus om over te stappen op led-verlich-
ting. Ik had de investering van ¤ 75,00
binnen no time terugverdiend.
Daarnaast”, vertelt Patrick, “hebben we
een leuke verrassing. Iedere bezoeker
van de Energiemarkt krijgt 20% pro-
cent korting bij Lampenlicht.nl.”

Wat verwachten jullie van de
Princenhagenaars?
“Dat ze geïnspireerd raken”, zegt Paul
Wiegel. Hij vervolgt: “Je hoeft geen gei-
tenwollensokkentype te zijn om duur-
zaam te zijn. Door simpele maatrege-
len te treffen, kun je geld besparen en
je wooncomfort verhogen. Denk bij-
voorbeeld aan een tochtstrip bij je
voordeur waarlangs veel kou optrekt.”
Tja, en als de energieprijs de komende
jaren behoorlijk gaat stijgen, dan ben
je een dief van je eigen portemonnee
als je niet nu nadenkt over een duurza-
me toekomst. Dus ga kijken op de
Energiemarkt!

Alexandra Middendorp

Werkgroep Duurzaam Dorp organiseert Energiemarkt
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Paul Wiegel, Martijn Kegler en Patrick Bogerd van de werkgroep Duurzaam Dorp.

Princenhaagse 

bonnenregen

Pierre Jean 2013
Merlot-Cabernet

6 halen, 5 betalen
doos normaal 33,- nu 27,50

Aanbieding geldig t/m 21-03-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 01-04-2015 en tegen inlevering van deze bon.

De lekkerste gebraden bal gehakt 
van Nederland, uit Maastricht

LIMBURGS GEHAKTBROOD VAN SAVEURS
Per stuk à 500 gram € 6,50

Aanbieding geldig t/m 26-03-2015 en tegen inlever  ing van deze bon. 1 bon p.p.

#

# #

# #

# #
Haagsemarkt 8 

4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

KAATJE JANS PRINCENHAGE

Haagsemarkt 10

4813 BA Breda

Tel. 076-8895117

Warme gebakken kibbeling
500 gram van € 8,75 voor € 5,95

Aanbieding geldig op 12/13-03-2015 en tegen inlevering van deze bon.

NL
206876
EG

Dreef 45, 4813 ED  Breda
Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

Aanbieding geldig t/m 26-03-2015 en tegen inlevering van deze bon.

KIDS
Kindertandenborstel

Prinsessen of cars  -  29,99  19,99
Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt! 

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

076-5147469 - info@marijkeshaaridee.nl - www.marijkeshaaridee.nl

Nu bij Marijke’s Haaridee
1 Osis produkt voor € 13,95
2 Osis produkten voor € 21,95

#

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

GRATIS HUIDANALYSE (t.w.v. 17,50)
Op dinsdag 31 maart geeft de schoonheidsspecialiste
van Plante System u een vrijblijvend huidadvies.

Schrijf nu in voor een afspraak!

Haagweg 435 • 4813 XD  BREDA • Tel. 514 33 20 • princenhage@readshop.nl

Op alle kantoorartikelen

10 % KORTING

Aanbieding geldig t/m 28-03-2015 en tegen inlevering van deze bon.

25% korting
op één produkt naar keuze 

(aantal onbeperkt)

Dreef 17 - Breda

Open vanaf 07.15 uur
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Vastenaktie 2015
De Vastenaktie 2015 richt zich op het
jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka.
SETIK is de caritasorganisatie van het
bisdom Kandy en het is een sociaal eco-
nomisch trainingsinstituut. Het bis-
dom Kandy ligt in het midden van het
eiland: het beroemde theeplantagege-
bied. 

De theeplantages zijn in de 19e eeuw
door de Engelsen aangelegd. Zij haal-
den Tamils uit India om op de planta-
ges te werken, in feite als slaven. Deze
‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de
theeplantages in kleine, gesloten
gemeenschappen. De dorpen zijn zeer
geïsoleerd, de mensen verdienen nau-
welijks voldoende om van te leven en
het ontbreekt aan basisvoorzieningen
als schoon water, sanitair, openbaar
vervoer en onderwijs. Veel vrouwen
werken voor een paar euro per dag als
theeplukster of vertrekken naar het
buitenland, veel mannen zijn werke-
loos en hebben een alcoholprobleem.
De kinderen worden daardoor slecht
begeleid en verlaten vaak voortijdig
hun school. Ze gaan op jonge leeftijd
werken of zwerven langs de straat.

Door een groot aanbod aan trainingen
en workshops stimuleren de stafmede-
werkers van SETIK kinderen en jonge-
ren hun schoolopleiding af te maken
en een voorbeeldfunctie in de samen-
leving te vervullen. Zo worden ze voor-
bereid op een volwaardig lidmaat-
schap van de maatschappij. Concreet
betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld
kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkom-
sten en trainingen organiseert over
thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en

‘geweldloos samenleven’, maar ook
computercursussen en bloeddonatie-
campagnes initieert. Daarnaast zorgt
SETIK voor extra opvang en begelei-
ding voor basisschoolleerlingen na
schooltijd en worden kleine biblio-
theekjes ingericht in de dorpjes op de
theeplantages. De kinderen kunnen
hier na schooltijd terecht voor bijvoor-
beeld extra lessen en hulp bij hun huis-
werk. Deze opvang gebeurt door jonge-
ren die zelf deel uitmaken van de pro-
gramma’s van SETIK.

In de week van 16 t/m 20 maart alsme-
de op 23 en 24 maart komen vrijwilli-
gers van de Martinusgemeenschap
Princenhage bij u langs om geld in te
zamelen voor de theepluksters in Sri
Lanka. Mocht u de vrijwilligers missen,
dan is uw bijdrage natuurlijk van harte
welkom en kunt u deze afgeven bij het
Parochiehuis aan de Haagsemarkt 4.
www.vastenaktie.nl

Samen naar 
de tandarts!

Tandartsengroepspraktijk Dental Clinics Breda
Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda

Tel: 076 - 5214214  www.dentalclinics.nl70
Donderdag de gehele dag gesloten en vrijdag koopavond tot 19.00 uur

Mastbosstraat 80-82-84 Breda
Bromfiets/scooter-afdeling, tel: 076 - 5213372 • Fiets/Race/ATB-afdeling, tel: 076 - 5218752

Lease mogelijkheden: fiets / bromfiets / scooter

JANUS VAN NISPENben even weg naar...

Wegens vakantie zijn
wij gesloten van

20 maart t/m 4 april

Wegens vakantie zijn
wij gesloten van

20 maart t/m 4 april

Dreef 1, 4813 ED, Princehage, Breda
T. +31(0)76 532 74 67
W. www.hollyjolly.nl

Hartelijk bedankt voor alle
bloemen en leuke attenties!

PASTOOR VAN SPAANDONKSTRAAT 31 - 4813 BR BREDA
TEL.: 076 5 213 900 - BREDA@HUISDRUKKER.NL

WWW.DEHUISDRUKKER.NL

A5 FLYERS
1000 STUKS

135 GRS, 4/4*
          €49,-

VISITEKAARTJES
500 STUKS

350 GRS, 4/4*

          €32,-
1000 STUKS

YERSA5 FL LYERS

          
          

350 GRS, 4/4*
500 STUKS

TJESVISITEKAARRTJES

          
          

          
          

.DEHUISDRUKKER.NLWWW
TEL.: 076 5 213 900 - BREDA@HUISDRUKKER.NL

AANDONKSTRAAAN SPASTOOR V A  PPASTOOR V

49,-€

135 GRS, 4/4*
1000 STUKS

          
          

.DEHUISDRUKKER.NL
TEL.: 076 5 213 900 - BREDA@HUISDRUKKER.NL

T 31 - 4813 BR BREDAKSTRAAAT 31 - 4813 BR BREDA
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Social media marketing volgens Richard Vermeer
Deze Bredanaar woont alweer 11 jaar in
Westerpark. Zijn twee dochters zitten
op Sinte Maerte. Richard Vermeer
werkte jarenlang bij Ericsson, eerst als
programmeur en later als projectma-
nager. ‘Maar we zijn uit elkaar
gegroeid. Ik kreeg steeds meer het
gevoel dat ik tegen de stroom in zwom.
Dat was frustrerend. Vorig jaar hebben
wij in goed overleg afscheid genomen
van elkaar.’ Per 1 januari is Richard zijn
eigen bedrijf Social Pepper gestart. Hij
bouwt websites en adviseert kleine
ondernemers in het gebruik van social
media om zich op de markt te laten
zien.

Adviseren
‘Ik heb commerciële economie aan de
HEAO gestudeerd. Het adviseren over
social media marketing grijpt terug op
die studie. En als techneut kan ik web-
sites bouwen. De grafische vormgeving
van de sites besteed ik uit aan Dennis
Venmans; die maakt prachtige dingen.’
Richard stelt hoge eisen aan zichzelf en
streeft ernaar om zich positief te
onderscheiden van de concurrentie. ‘Ik
ben bezig met het opzetten van cur-
sussen en trainingen, bijvoorbeeld over
hoe je je eigen website kan onderhou-
den. Die workshops vinden plaats bij
Electron, Brandpunt en Hub88. Verder

schrijf ik blogs. En ik lever goede kwali-
teit en probeer dat bij iedere klant op
maat te doen. Met een basispakket dat
naar believen kan worden uitgebreid
kan ik differentiëren in dienstverlening
en prijs.’

Doelgroep
Zijn doelgroep zijn zzp-ers met een cre-
atief beroep en ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf. ‘Ik ben een
techneut. Voor dingen die ik zelf niet
kan zoek ik samenwerking met ande-

ren. Onder meer werk ik dus samen
met een grafisch ontwerper, maar ook
met een financiële man. Voor een star-
ter is het keihard werken, maar het
geeft mij energie. Ik kan weer enthou-
siast zijn. Ik heb alle vertrouwen dat
het goed komt met dit project.’ In die
overtuiging staat hij niet alleen. En toe-
vallig is de redactie net bezig met het
vernieuwen van de website...
www.socialpepper.nl

Marc de Baar

Kampioenschap Eierwerpen junior en senior

Op Tweede Paasdag (6 april aanstaan-
de) vindt het 5e Princenhaagse
Kampioenschap Eierwerpen plaats op
de markt van Princenhage. Durf jij het
aan om met een enthousiast team
mee te doen en ongekookte eieren te
werpen en heel op te vangen? Zal de 5e
eierwerp-kampioenstitel op naam van
jouw team worden gezet? Wij hopen
dat jij en je teamleden iedereen
enthousiasmeren hiervoor en bijdra-
gen aan een gigantisch Paaskam -
pioenschap in Princenhage.

Spelregels
Hoe werkt het ook al weer? Elk team
bestaat uit drie leden: de werper, de
vanger en de coach. Elke vangbeurt
bestaat uit drie pogingen. Een ei heel
vangen betekent door naar de volgen-
de ronde. Lukt dit niet, dan krijg je een
herkansing. De coach van het team
dient dan wel even een eitje te koppen!
Als dit lukt krijg je nog een keer drie
pogingen op dezelfde afstand. Een
ronde verder betekent een meter ver-
der gooien.

Inschrijven
Je kunt je vanaf nu inschrijven met nog
twee anderen als team. Ook verenigin-
gen kunnen teams vormen. In schrij -
ving kost € 17,50 per team. Hier voor
krijgt ieder lid één drankje aan de bar
en is inclusief alle eieren tijdens de
wedstrijd. 
Kinderen opgelet! Dit jaar organiseren
we voor de 1e keer een heuse kinder-
wedstrijd.
Zit jij in groep 6, 7 of 8 en wil je mee-
doen? Ga jij voor de 1e, 2e of 3e prijs? Of
voor de originaliteitsprijs voor het
team dat zich het meest origineel ver-
kleed? Er zal worden begonnen met
een afstand van 6 meter. De kosten zijn
€ 7,50 per team. De kinderwedstrijd
begint om 12:00 uur en zal duren tot
14:00 uur. Hierna beginnen de senio-
ren. Inschrijfformulieren en spelregels
zijn te vinden op onze website. Wees er
snel bij, want vol is vol!
We hopen zoveel mogelijk fans en
deelnemers te zien op deze dag en
wensen jullie alvast veel succes!
www.stichtingevenementenprincen-
hage.nl.
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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

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
 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

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.
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 vrij-
blijvende taxatie aan en bij verkoop aan ons
direct contante betaling. - Pastoor van
Spaandonkstraat 30, 4813 BS Breda - 
076-785 06 36 - www.eurogoud.nl

Wilt u uw oprit of tuin bestraten? 
KWALITEITSBESTRATINGEN.NL
Snel, goedkoop en vakkundig

Tel. 06-45 05 98 17
MASTERCLASS BORDEAUX - Proeven en leren
van Bordeaux wijnen in gezellige sfeer. Nog
enkele plaatsen vrij. 18 Maart, 20.00 - 23.00 uur.
Inschrijven: www.peerdeke.nl
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.

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

Ook de spellen kunt u bij ons verkopen. Tevens
hebben wij interesse in diverse verzamelwaar-
dige artikelen. Bel ons of kom langs in de
Pastoor van Spaandonkstraat 30, 4813 BS Breda
Tuin een voorjaarsbeurt of onderhoud? Ervaren
tuinman biedt zich aan. Tel. 06-18 17 84 31

PIANO LATEN STEMMEN - 06-40 33 13 74
www.Piano-Atelier-Lagarde.nl

Ook voor reparaties & onderhoud van Uw piano.
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knellende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc die
steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!
Van Opstal, Schilderwerk en Klein onderhoud -
Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49 -
www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Breda, garagebox Koetshoek 3a - Garage gele-
gen aan de Koetshoek te Breda in de wijk
Princenhage. De garage is voorzien van een
loopdeur en kanteldeur. De afmeting is circa.
6.50 x 2.90 m. Er is geen elektra en water aan-
wezig in de garage - Vraagprijs € 19.500,- k.k. 
Mariska Franken Vastgoed - T. 076 - 521 70 10



Stem op jouw club in Princenhage Dagcentrum ‘t Haeghje
werkt samen met New

Vermont
Dagcentrum ‘t Haeghje biedt de
ouder wordende LVG cliënt met
ouderdomsverschijnselen en/of psy-
chische problematiek activerende
dagbesteding om zich verder te ont-
plooien door middel van het volgen
van diverse workshops. Er kunnen
verschillende workshops gevolgd
worden, waaronder vilten. Vilten is
werken met schapenwol, water, zeep
en wrijving door de handen. Vilten
kan therapeutisch werken en een
goed gevoel van eigenwaarde geven.
Activiteitenbegeleidster Elske van ’t
Haeghje heeft het vilten geleerd door
workshops te volgen bij ‘Vrouw Wolle’
van Francoise van den Broek in België. 
New Vermont, een gifts en lifestyle-
winkel in het hartje van Princenhage,
bleek geïnteresseerd te zijn in de
unieke viltproducten. Bij New
Vermont aan de Haagweg 409 wor-
den voor de moderne mens allerlei
unieke spullen vanuit heel Europa te
koop aangeboden.

Tevens is het dagcentrum ’t Haeghje
op zoek naar vrijwilligers. Voor allerlei
activiteiten zoals in de moestuin,
houtbewerken, papier-maché, schil-
deren/tekenen en handwerken/bor-
duren enz. Als je graag een steentje
wil en kan bijdragen en tijd hebt, kun
je langskomen voor een gesprek op ’t
Haeghje, na 3 uur van maandag t/m
donderdag. Wethouder van
Haperenstraat 28, 4813 AM Breda, Tel:
076- 53457811. Graag even bellen van
tevoren of om een afspraak te maken.

Solisten van Doskonale plaatsen zich voor EK
Afgelopen zaterdag 5 maart hebben drie
solisten van Doskonale zich op het NK
van de NBTA in Almere geplaatst voor
het EK in Italië door bij de eerste 3 te ein-
digen. In de leeftijdsklasse Preteen was
er zilver voor Amber Donkers met haar
solo-optreden. Ook was er zilver voor het
duo Amber Donkers en Lindsay
Haneveer en een mooie 9e plaats voor
Shalliënne Provence. In de leeftijdsklas-
se Junior was er brons voor het duo
Vicky en Michelle Wintermans. 

In de leeftijdsklasse Juvenile was er een
mooie 4e plaats voor Quinty Winter -
mans en ook een mooie 6e plaats voor
het duo Rowena van Pelt en Bianca van
der Vorst in de leeftijdsklasse Senior. 

De Europese Kampioenschappen wor-
den dit jaar gehouden van 2 tot 4 okto-
ber in Lignano Sabbiadore in Italië. 

Eerder dit jaar deed de Rabobank Breda
een oproep aan verenigingen en stich-
tingen om zich in te schrijven voor de
Clubkas Campagne. Hier werd massaal
gehoor aan gegeven: liefst 176 clubs
schreven zich in. Princenhage is goed
vertegenwoordigd met 25 deelnemen-
de verenigingen en stichtingen. Vorig
jaar deden 22 clubs uit Princenhage
mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Grote winnaar was toen de
Avondvierdaagse Princenhage.

Budget verhoogd
In 2014 introduceerde Rabobank Breda
de Clubkas Campagne: niet de bank
zelf, maar de leden van de bank moch-
ten het donatiebudget van € 40.000
verdelen. Dat was zo’n succes dat de
bank heeft besloten om de Clubkas
Campagne in 2015 weer te houden. Het
budget is verhoogd naar maar liefst €
60.000,-.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Leden van Rabobank Breda ontvangen
begin april per post een stemkaart met
een persoonlijke stemcode. Met die
code kunnen zij via de website van
Rabobank Breda tussen 2 en 14 april vijf
stemmen uitbrengen op de verenigin-

gen en stichtingen van hun keuze
(maximaal twee stemmen per vereni-
ging/stichting). Elke stem is geld
waard. Hoe meer stemmen een club
ontvangt, hoe hoger het bedrag zal zijn
voor in hun clubkas.

Wie in Princenhage doen mee?
• Avondvierdaagse Princenhage
• B.C. Princenhage
• Bigband 2Swing4U
• Brè-daBoules Jeudeboulesvereniging
• C.C. 't Aogje
• C.V. Simpel
• De Tien van 't Aogje
• Doskonale
• JWWP de Pitstop
• K.B.O. Breda West
• Kegelclub Alle Negen
• Kerststal Princenhage
• Kon. Harmonie Cecilia Princenhage
• Oranjecomité Princenhage
• Popkoor BSUR Breda
• Princenhaags Museum
• Princenhage's Mannenkoor
• S.K.I.P.
• Scouting Sint Martinus
• Sint Nicolaas Comité Princenhage
• St. Martinus Gilde
• Tennispark Princenhage 
• V.C. 't Aogje
• Vrouwen Vereniging Princenhage
• Zonnebloem afdeling Princenhage

Uw stem is geld waard
Bent u lid van Rabobank Breda? Breng
dan uw stem uit en steun het vereni-
gingsleven in Princenhage.
Houd begin april uw post in de gaten
voor uw stemkaart met persoonlijke
stemcode. 
www.rabobank.nl/breda  

Mochten er mensen zijn die hen willen
steunen, meldt U zich dan via info@dos-
konale.nl of kijk op www.doskonale.nl.
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Wandel en Match bij Princenhof 13 maart
Op vrijdag 13 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.

Kledingbeurs Breda 14 maart
Op zaterdag 14 maart is deze tweedehandskinderkleding- en speelgoedbeurs in gemeenschapshuis
De Koe, Ambachtenlaan 1. De beurs is geopend van 8:30 uur tot 12:00 uur. Vanaf 7:15 uur worden er
entreenummers uitgedeeld. Dit om het binnen komen zo vriendelijk mogelijk te laten verlopen. Op
alle artikelen komt 15% ten bate van het goede doel Villa Joep. Meer informatie op www.kleding-
beursbreda.nl.

Groendag in de Doelakkerstraat 14 maart
Op zaterdag 14 maart steekt Princenhage Groen! de handen uit de mouwen om de groenstroken in de
Doelakkerstraat te snoeien. Er wordt om 9:00 uur gestart met koffie en thee in verenigingsgebouw
De Dobbelsteen aan de Doelen 36. Na het snoeiwerk (uiterlijk om 13:00 uur) is er soep en brood. U
kunt zich opgeven via de 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 snoei-
en of onkruid te wieden maar toch wilt helpen (bijvoorbeeld koffie zetten, soep maken of iets lekkers
bakken), dan horen we dat graag.

Rik en Jokermiddag in Princenhof 14 maart
Zaterdag 14 maart organiseert KBO samen met WIJ een rik- en jokermiddag. De middag duurt van
13:30 tot 16:30 uur. Zaal open om 13:00 uur. Kosten: ¤ 4,00 (KBO-leden ¤ 2,00) inclusief koffie/thee. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91

Siervogelbeurs 15 maart
Elke derde zondag van de maand houdt SIVO een vogelbeurs in café-restaurant Heuvelzicht aan de
Heuvelstraat 144 in Princenhage. Zo ook op zondag 15 maart. U kunt van 9:00 tot 12:00 uur kenni-
smaken met het houden van vogels. Er zijn specialisten/liefhebbers aanwezig aan wie U alles kunt
vragen over deze boeiende hobby. Heel veel verschillende kleurrijke vogels zijn te zien en te koop. Meer
dan honderden vogels, o.a. Tropen, Europese vogels en postuurkanaries. U bent van harte welkom.

Muziekmiddag in het Witte Schaap 15 maart
Zondag 15 maart treden Abdera en de All Time Music Band van 14:00 tot 17:00 op in het Witte Schaap
aan de Tuinzigtlaan. De toegang is gratis.
Abdera speelt lichte harmoniemuziek. De All Time Music Band speelt muziek van alle tijden: evergr-
eens, dixieland, Zuid-Amerikaanse ritmes, rock en bigbandmuziek.
www.atmb.nl  en www.abdera.nl.

Themamaaltijd in Princenhof 18 maart
Op vrijdag 27 maart ben je welkom in Princenhof om te komen genieten van een heerlijke maaltijd.
Op het menu staat: tomatensoep met room, mals kippenhaasje met peperroomsaus, gebakken aard-
appels en gekookte witlof. Als toetje cake met fruit en slagroom.
Aanvang 17:30 uur. Zaal open 17:00 uur. Kosten ¤ 12,50 (BredaPas € 10,00).
Inschrijven: woensdag 18 maart vanaf 13:30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Bingo in Westerwiek 18 maart
Op woensdagmiddag 18 maart is er in Westerwiek aan de Argusvlinder 298 weer een grote bingo met
mooie prijzen. Aanvang om 14:00 uur, zaal open om 13:30 uur.
Er worden 8 rondes gedraaid voor € 6,00 en er is een koopronde voor ¤ 1,00. Na de bingo kunt u friet
met een snack blijven eten. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen kunt u bel-
len met Jan Verstraeten: 06-53978571.
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Bereikbaarheid secretariaat Parochie -
huis Martinus, Haagsemarkt 4, 4813 BA.
Weekdagen: tussen 9.00 en 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.00 uur, behalve woens-
dagmiddag. Tel. secretariaat 5213873.
Website: www.nazarethparochie.nl en
emailadres: martinus@ rkbredawest.nl
Elke dag is één pastor bereikbaar voor
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenzegen
en andere dringende vragen. U kunt con-
tact opnemen via tel: 06 14 96 21 11.
Pastores Paul Heye, Giny van der Korput,
Adrie Lint en Henny Spooren-Schaart. 
Kerkdiensten Weekend 14/15 maart.
Vierde zondag van de veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Adrie Lint. Elke donderdag is er om 9.00
uur een ochtendgebed in de koorkapel
van de Martinuskerk. 
Misintenties Zondag 11.00 uur. Wout
van Gulik; Riet Biemans-Langen; Ad
Hendrikx; Harrie Rops; Antonetta van
der Aa-Frijters.

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl
15 maart: Dienst voor Klein en Groot
Deze dienst is voorbereid door de kin-
derkerk en het thema is ‘Delen wordt
vermenigvuldigen’. Er is speciale aan-
dacht voor de kinderen. Twee van hen,
Jan Dammer en Max Frankfoorder, zijn
4 jaar geworden en zullen op deze zon-
dag hun doopkaart komen ophalen. Zij
mogen voortaan naar de kinderkerk.
Voor de grote mensen is er een gewone
preek. We hopen op een feestelijke
dienst voor klein en groot! Ds. Saskia
van Meggelen gaat voor en we begin-
nen om 10:00 uur. Na de dienst staat
de koffie klaar in het Kerkenhuis. Meer
weten? Neem contact op met Chiara
via chiaradekroon@live.nl.
Inloopochtenden Annahuis Maandag-,
dinsdag- en donderdagmorgen van
09:30 tot 12:00 uur. De Straatraad
komt bijeen op woensdagmorgen van
09:30 tot 11:30 uur. Meer informatie
vindt u op www.annahuis.nl en
www.straatkrantbreda.nl.
Huis- en ziekenbezoek Als u bezoek wilt
voor uzelf, of voor iemand in uw omge-
ving, kunt u contact opne-
men met de wijkpredikant
ds. Saskia Van Meggelen.
Tel. 06-22576592.
Ksterij Johanneskerk Dhr.
H. v. Wijk. Tel: 8871215.

  

 

  

  

   

Martinuskerk
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Vers in ‘t Aogje

Jens Heijnen wint sfeervolle kennisquiz

Afgelopen zaterdagavond was De Koe
voor de dertiende keer het toneel van
de Kennisquiz van SKIP. Dit jaar hadden
zich 17 teams ingeschreven om mee te
dingen naar de titel van kennisquiz-
kampioen 2015. Een titel die voorbe-
houden was aan Jens Heijnen van
basisschool de Eerste Rith.

Feestje
De dertiende quiz liet zich vooral ken-
merken door de gezellige sfeer die er
heerste onder de deelnemers en het
publiek. Het zorgde ervoor dat de
avond eigenlijk nooit verveelde. Het
massaal toegestroomde publiek kon in
de eerste 6 rondes teams zien strijden
met namen als Dennis Tafeltennis, FC
Kaas en de Genius Masterminds. Ieder
team werd uitgedaagd om een joker te
maken binnen het thema van de avond
“glitter en glamour”. Ook mochten zij
zich aankleden binnen dit thema. Het
team van De Winnaars deed dit als
beste. Zij mogen met hun groepje nu
gezellig een avondje naar de bioscoop.
Na ronde 3 moesten de kinderen bin-
nen drie minuten zo veel mogelijk
schoenen uit het publiek verzamelen.

Vaders, moeders, broertjes, zusjes en
leerkrachten werkten massaal mee
aan deze ludieke opdracht. Omdat de
kinderen erin slaagden ruim 200 paar
schoenen op te halen werd de pauze
die hierop volgde grotendeels sokvoets
beleefd.

Jongens
Na de eerste 6 vragenrondes volgde
een drukknopfinale waarin de kinderen
vragen moesten beantwoorden binnen
de categorieën aardrijkskunde, muziek
en rekenen. Met name het laatste
onderdeel leverde soms verbluffende
rekenmomenten op. Het was met
name Gijs Hoogerheijde die veel indruk
maakte met de snelheid waarmee hij
sommen wist op te lossen. Uiteindelijk
bleven er 5 kinderen over die de echte
finale mochten spelen. Een finale die
opviel door twee dingen: het waren
allemaal jongens en ze wisten bijna
werkelijk alles. En hierdoor werd het
ook bijzonder spannend en bedroeg
het uiteindelijke verschil tussen de
winnaar en de tweede plaats slechts 2
punten. Een mooie derde plaats was er
voor Tijn Legierse, tweede werd Gijs
Hoogerheijde en de eerste plaats was
voor de allrounder Jens Heijnen. 

Hulde
SKIP kan terugkijken op een zeer
geslaagde avond. Al was het alleen
maar door het grote aantal vrijwilligers
dat weer klaar stond om de jeugd van
Princenhage - en natuurlijk hun ouders
- een mooie avond te bezorgen. Hulde!

Ron van Zundert
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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

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


