
In de zomer van 1970 hebben Kees Broos
en Paul Brenders het initiatief genomen
om in de grote vakantie in Dreef 8 kin-
deren van de lagere scholen activiteiten
aan te bieden. Van lieverlee zijn deze
activiteiten uitgebreid en werd de
Hobbyclub geboren, die van september
tot juli een vast programma heeft.  Ruim
100 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12
jaar hebben eenmaal in de week een
knutseluurtje op de 200 vierkante
meter grote zolder van de Dobbelsteen.
Op dinsdag- en vrijdagavond zijn onder
begeleiding van vrijwilligers en stagiai-
res twee groepen, ieder van gemiddeld
25 kinderen, met het hart op de tong
bezig om voor zichzelf of familieleden
een waar kunstwerk in elkaar te zetten.
En dat tegen een geringe vergoeding
van € 8,00 per maand.

Ontwikkelen van talenten
Ieder kind onderscheidt zich in karak-
ter, ontwikkeling, interesse en vermo-
gen. De Hobbyclub biedt de mogelijk-
heid om in een ontspannen omgeving
op diverse niveaus te leren samenwer-
ken. Het kind maakt daarbij een per-
soonlijke groei en ontwikkeling door
om zo beter aan te sluiten op de huidi-
ge maatschappij en daarna op de
arbeidsmarkt waarbij creativiteit een
steeds grotere rol speelt.

Geconcentreerd 
Op vrijdagavond ben ik een kijkje gaan
nemen bij de Hobbyclub en stond ver-
steld van de intensiteit en geconcen-
treerdheid waarmee  de toch nog
jonge kinderen bezig waren. Vooral de
rustige manier waarop zij ‘werkten’,
was opvallend. De mogelijkheid om bij
de hobbyclub creatief bezig te zijn, zijn

eindeloos. Ze kunnen sieraden maken,
kleien, schilderen, tekenen, werken met
textiel, hout bewerken, glasverven,
emailleren, brooddeeg maken, enz.
Ineke Buijnsters is met haar man Ben
altijd aanwezig op de dinsdag- en vrij-
dagavond. Zij zien er op toe, met nog 15
vrijwilligers, dat alles goed verloopt.
“Mijn man en ik onderhouden de con-
tacten met de gemeente, waarvan wij
gedeeltelijk subsidie krijgen voor de
activiteiten en de huisvesting. Wij zor-
gen ook voor het materiaalbeheer en
houden de administratie bij. Regel -
matig moeten we materialen kopen,
maar gelukkig zijn er genoeg sponsors
die ons spullen komen brengen, zoals
restanten gordijnen, lappen, grote rol-
len gekleurd plastic, kralen, fotolijstjes,
te veel om op te noemen. In overleg
met de vrijwilligers kiezen we voor uit-
voering van een thema, bv. vader- of

Moederdag. Op dit moment zijn zoals
je ziet veel kinderen voor Pasen bezig.
Het is voor ons en de vrijwilligers ont-
zettend dankbaar werk”.

32 Keer in de prijzen
Dit jaar nam de Hobbyclub voor de
41ste keer deel aan de carnavalsop-
tocht. Maar liefst 32 bekers hebben zij
in al die jaren in de wacht gesleept!
Ook bij andere evenementen zijn zij
actief. Zo hebben ze bij de Tien van ’t
Aogje lootjes verkocht en gaven ze acte
de présence bij de schaatsbaan tijdens
Princenhage Fonkelt, waar gemiddeld
90 (ook hele kleine) kinderen een
mooie winter/kerstversiering hebben
gemaakt. Kortom, de Hobbyclub ver-
vult al 45 jaar een verbroederende
functie in de Princenhaagse gemeen-
schap. Grote pluim is dik verdiend!

Helma Raaijmakers

45 JAAR HOBBYCLUB PRINCENHAGE 
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
Bijloopstraat 10 te Breda

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

Vraagprijs 
€ 369.000,-- k.k.

“Ik zie het als een bijzondere taak om nabestaanden bij te 
mogen staan. Samen in alle rust, met respect en op een

 persoonlijke manier een laatste afscheid verzorgen.”

Marc van Esch, Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

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?

Kom langs en 
ontvang 20% korting 

bij lampenlicht.nl

Buurkracht



Al enkele maanden prijken in
Princenhage op verschillende plaatsen
lichtblauwe posters waarop een vrou-
wensilhouet zichtbaar is met daarbij
de tekst ‘A Fit walk.’ De redactie vroeg
zich af wie hier achter zit en ging op
bezoek bij Aukje van de Ven.

A Fit Walk
Aukje heeft voor verschillende theater-
groepen de choreografie gedaan en is
werkzaam geweest op een ROC waar
ze sport en dans gaf. In Princenhage
heeft ze op Sinte Maerte vele jaren de
choreografie van de groepachtmusi-
cals gedaan. Het idee voor A Fit walk
kreeg Aukje toen ze voor vriendinnen
regelmatig een route uitzette met
daarbij verschillende oefeningen. Toen
haar vriendin Femke een eigen bedrijf
startte, inspireerde haar dit zo dat ze
niet langer aarzelde en de stoute

schoenen aantrok, sportschoenen wel
te verstaan.

Veelzijdig
“Ik zoek in en om Princenhage een plek
en vanuit daar werken we aan conditie
en kracht door middel van intervaltrai-
ningen. Hierbij valt te denken aan buik-
spieroefeningen, ‘planking’, boksen,
echt van alles,” vertelt Aukje. “Iedereen
kan het, ook vrouwen met een zekere
beperking kunnen meedoen. 

Het is mijn doel om vrouwen te leren
hun lichaam op een fijne manier te ver-
sterken en uit te dagen,” vertelt Aukje
enthousiast. Vrouwen schrijven zich in
voor een periode van 6 weken en
nemen dan één of meerdere keren per
week deel aan A Fit walk. “Eén les duurt
ongeveer 75 minuten en dan hebben
de meesten hun grenzen wel verlegd,”
verzekert Aukje mij.

Trots 
“Wat is een goede reden om deel te
nemen?” vraag ik. “Ten eerste zijn we
altijd lekker buiten. En verder zie ik
vrouwen over grenzen gaan, blij wor-
den en samen in een fijne sfeer sporten.
Hoe mooi is het als iemand vele malen
een heuvel op en af gaat en hierbij zich-
zelf echt tegenkomt, maar aan het
einde wel met applaus door de groep
wordt ontvangen. 

Dat zijn onvergetelijke momenten,”
aldus een enthousiaste Aukje. “Je ziet
vrouwen plezier en vertrouwen krijgen
in sport, maar ook in hun eigen
lichaam,” vult ze aan. “En dat me dat
lukt, daar ben ik best een beetje trots
op. 

En op de mooie poster die mijn dochter
Annebeth heeft gemaakt trouwens
ook.”

Ron van Zundert
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A fit walk is er voor iedereen

Lifestyle & Wellness Event bij Zlim

Op dinsdag 24 maart organiseert Zlim,
samen met tien andere ondernemers,
een gezellige avond met informatie
over lekker leven en er goed uitzien; het
Lifestyle & Wellness Event. 

Behalve voor informatie kun je ook
terecht om lekker te shoppen; kleding,
schoenen, sieraden, wijnen; er is voor
ieder wat wils.

Goed doel
Aan deze avond is een goed doel
gekoppeld: de Nederlandse Haar -
stichting. 

De Haarstichting zamelt haardonaties
in om financieel minderbedeelde vrou-
wen met borstkanker aan een prachtig
haarwerk te helpen. 
Tatjana van Opstal van kapsalon Styled
by Tatjana knipt deze avond gratis het
haar van vrouwen die hun haar willen
doneren aan de Haarstichting. Het
haar moet minimaal 20 cm lang zijn en
je kunt je hier nog voor aanmelden!

Tevens is er een loterij waarvan de
opbrengst geheel ten goede komt aan
de Haarstichting. Alle deelnemende
ondernemers stellen een prijs ter
beschikking. Kijk voor een overzicht van
alle deelnemers op www.zlimbreda.nl. 

Het Lifestyle & Wellness Event vindt
plaats op dinsdag 24 maart van 19:00
tot 22:00 uur in het gebouw van Zlim
Bodystyling Center Breda aan de
Nieuwe Heilaarstraat 39 en is gratis
toegankelijk.
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Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

* De knipbon is niet geldig op cadeaubonnen, lopende aanbiedingen,

gasflessen, tuinhout, natuursteen, bestrating en levende have.

Wij vieren feest!
Ons tuincentrum 

in Breda 

bestaat 

1 jaar!

7 dagen per week geopend!

25% KORTING

op één artikel 

naar keuze*

Geldig t/m 22 maart 2015



  

tuincentrum

Dreef 3b • tel. (076)5144579



Jongerenkoor Princenhage 
zoekt dirigent & leden

Goedkope rijbewijs-
keuring senioren

Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen
eens per maand terecht bij de
Rijbewijs keu ringsarts in het Woon -
zorgcentrum Haga, Heilaar straat 103.

Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt
u contact op met Thebe, telefoon:
0900-8122. 
Bent u geen lid, dan belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 085 - 48
83 616. Zelf een datum reserveren kan
via de website: www.rijbewijskeu-
ringsarts.nl. Let op: het is niet moge-
lijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.

Tarieven: 75+ B/E € 35,00, medisch €
35,00, C/D/E (ook voor code 95) en
Taxipas € 55,00. Leden van ouderen-
bonden en/of Thebe krijgen € 5,00
korting op deze prijzen.

De verwerking en beoordeling van de
Eigen Verklaring door het CBR kan tot
drie maanden in beslag nemen. 

Geadviseerd wordt om ten minste 4
maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor een keuring.

Gedicht voor vluchtelingen van Kees van Meel
Hij schreef een warm gedicht, ‘Welkom’,
de stadsdichter Kees van Meel, woon-
achtig in Princenhage. Het is een wel-
kom aan de vluchteling die in de
Boschpoort onderdak heeft gevonden.
De vluchteling is niet anders dan een
ontaard en geruïneerd mens; niet veilig
in eigen land met uitzicht op marteling
en executie. Alle verhalen zijn anders,
misschien is er ook wat kaf onder het
koren, maar dit is de doorsnee vluchte-
ling. Met een Werschkull-achtige foto
van Paula van Dijken, waarop het licht
gul op de Veemarktstraat valt, is het

kunstwerk onlangs aangeboden aan
wethouder Patrick van Lunteren, die de
asielzoekers zich hier thuis wil laten

voelen. Ze leren Nederlands en zelfs
poëzie, dankzij de niet aflatende inzet
van Kees van Meel.

Het Jongerenkoor Princenhage is een
koor met 25 enthousiaste leden tussen
de 12 en 28 jaar. Bij ons staat zingen voor-
op, net als gezelligheid! Om bij ons te
komen zingen hoef je geen ervaren zan-
ger(es) te zijn. Met samen repeteren en
vaak zingen komt dat vanzelf. We repete-
ren elke vrijdagavond van 20:00 tot
22:00 uur in de Martinuskerk. Na de
repetitie drinken we vaak gezellig samen
nog iets. Het Jongerenkoor ondersteunt
maandelijks de viering binnen de
Nazareth parochie met zang en muziek.
Naast zingen hebben we vele andere
activiteiten zoals een koorweekend, het
jaarlijkse themafeest, de Dorpskwis, de
Weilandgames en een korenfestival. Om
deze activiteiten te financieren hebben
we onze eigen sponsoracties, zoals het
oliebollen bakken op oudejaarsdag, jan-
tje beton lopen en een muziekboekje
verkopen tijdens carnaval.  Vind je het
leuk en wil je meer over ons weten? Kom
dan eens luisteren of meezingen! Of kijk
voor een eerste indruk op onze website.
Ook hebben we een facebookpagina.
Functieomschrijving dirigent(e)
Als dirigent ben je verantwoordelijk
voor de algehele muzikale leiding van

het koor. Hieronder valt het dirigeren
van het koor en het combo (bestaande
uit piano, drums & dwarsfluit) tijdens
optredens, het instuderen van het
repertoire op de repetitieavonden en
het aansturen van het combo. Samen
met de muziekcommissie kies je nieu-
we nummers voor het repertoire. Waar
nodig arrangeer je de koor- en band-
muziekpartijen (geen verplichting, dit
is een pré). Dit alles in goed overleg
met het bestuur.
Gewenste competenties:
• sterke affiniteit met de muziekstijlen

van het Jongerenkoor Princenhage,
• ervaring in koordirectie is een pré, 
• een goed muzikaal gehoor en dit

kunnen vertalen naar de juiste
instructies voor koor en band,

• affiniteit met het geloof is een pré. 
Wij bieden:
• een unieke kans om je (potentiële)

directietalenten verder te ontwikke-
len,

• een enthousiast en gedreven koor
met een vaste band,

• mooie ervaringen tijdens optredens,
• vergoeding in overleg met parochie-

bestuur Nazareth & bisdom Breda.
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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 

J.C.H.M. de Wit
Liesbospark 8
4813HV Breda
076?51 45 009
06?12 54 80 81
www.advizaak.nl
info@advizaak.nl

belastingadviezen
startersbegeleiding
bedrijfsadministratie
aangifte na overlijden
aangifte omzetbelasting
aangifte inkomstenbelasting
aanvraag/wijziging toesla?
gen

Paasbrunch
Geniet van onze uitgebreide brunchtafel 

€ 17,95
(van 3 tot 12 jaar: € 9,95)

Dr. Struyckenplein 61 • www.brasseriehetkwartier.nl

Reserveren via 076 – 7 620 621

Voorgerecht
Gepocheerd ei met gerookte zalm en forelmousse
of  Vitello tonnato met gebraden kalfsstaartstuk.

Tussengerecht
Bouillon van wilde paddestoelen.

Hoofdgerecht
Met krab gevulde witvis en dillesaus

of Biefstuk met dragonsaus

Dessert
Huisgemaakte ijsverrassing

Diner • Lunch • Vers ijs • IJstaarten • High Tea • Borrels • Feesten

€ 30,00

Paasmenu
op 1e paasdag

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
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39

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
Te koop: in goede staat dames- en herenfiets! 
€ 35,- per stuk. Tel. 076-514 99 39
KLUSSENCOR - Twee rechter handen en groene
vingers. Voor uw klussenlijstje en tuinwerk. 
Tel. 06-40 10 66 43
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

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 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.
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.
• Training sociale vaardigheden/weerbaar-
heid 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) •
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 verzamelwaar-
dige artikelen. Bel ons of kom langs in de
Pastoor van Spaandonkstraat 30, 4813 BS Breda



Wandel en Match bij Princenhof 20 maart
Op vrijdag 20 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.

Lentebingo in Princenhof 21 maart
Op zaterdag 21 maart laat KBO in samenwerking met WIJ de balletjes weer rollen, waarbij u in tien ron-
des mooie lenteprijzen kunt winnen. Daarnaast is er nog een superronde. Kosten 8 euro (KBO-leden 6
euro). Aanvang 13:30 uur. Zaal open om 13:00 uur. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 22 maart
Zondag 22 maart, aanvang 14:30 uur, speelt het eerste elftal van Groen-Wit thuis tegen Bavel. Een over-
winning op het eigen veld aan de Postillionstraat is belangrijk om uit de degradatiezone te komen.

Strange Combo in Bierreclamemuseum 22 maart
Van tex-mex tot polka, van zydeco tot latin. Van Rowwen Hèze tot Max Tax y Sus Banditos, van de
Amerikaanse band Brave Combo tot de Zingende Stroopwafels. Dat is polkaband Strange Combo. De
energie tussen de saxofoon en de trompet, de zomerse klanken van de accordeon, ondersteund door
een stevige ritmesectie, maken elk optreden een feest. Dit optreden aan de Haagweg 375 begint rond
de klok van 17:00 uur en is gratis toegankelijk.

Themamaaltijd in Princenhof 27 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 euro (BredaPas 10 euro). Inschrijven: woensdag 18 maart vanaf 13:30 uur. Princenhof,
Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
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Democratische school in Princenhage officieel erkend
Aan het begin van dit schooljaar start-
te op de zolder van De Dobbelsteen een
democratische school. Onder de naam
Libertad heeft zij haar plek in Princen -
hage gevonden. Onlangs werd de
school door de Inspectie van het
Onderwijs erkend als school voor
voortgezet onderwijs.

Autonomie en sociocratie
“Ons onderwijs is eigenlijk gestoeld op
twee pijlers,” vertelt Lieneke van der
Schoot. “We gaan uit van zelfsturend
leren en van sociocratische besluitvor-
ming.” Lieneke is coördinator en bege-
leider op Libertad en vertelt dat kinde-
ren een natuurlijke behoefte hebben
om te leren. “Op onze school kiezen de
kinderen zelf wat ze willen leren, waar-
door de betrokkenheid bij hun leerpro-
ces groot is,” legt Lieneke uit. “We willen
dat kinderen ondernemer van hun
eigen leven worden.” Verder geeft ze
aan liever te spreken van een sociocrati-
sche school. Dit omdat iedereen een
gelijkwaardige stem heeft. Eén keer per
week is er een schoolkringvergadering,
waarbij eenieder onderwerpen kan
inbrengen. Leerlingen en begeleiders

kiezen dan bijvoorbeeld met welke acti-
viteit ze aan de slag willen. Een voorstel
wordt alleen aangenomen als niemand
beargumenteerd bezwaar heeft.

Ja maar…!
De begeleiders van deze school hebben
oog voor het totale kind en proberen het
op weg te helpen. Dit met respect voor
ieders eigenheid, zowel van de leerling
als van de begeleider. “Ja, maar het gaat
er toch om dat kinderen een diploma
halen?” werp ik Lieneke voor de voeten.
“Enerzijds proberen we kinderen hier
meer voor te bereiden op het leven dan
op een examen. Anderzijds zijn het kin-
deren die gewoon nog veel moeten leren
en dat betekent dat je ze best mag stu-
ren en op ideeën kunt brengen.” Dit
vraagt een goede coaching van de bege-
leider, waarbij je samen doelen stelt. “Eén
van onze leerlingen bouwt op eigen ini-
tiatief aan een app met leerlingen uit het
buitenland, maar is zich ook aan het
voorbereiden op de rekentoets,” licht
Lieneke toe.

Princenhage
Lieneke vertelt bijzonder blij te zijn met

de locatie in Princenhage. De werk-
plaats en de andere faciliteiten in het
gebouw hebben de school veel te bie-
den. Verder is er ook zeker de ambitie
om te kijken hoe de school en de wijk
meer verbonden kunnen raken. Dit
alles in overleg natuurlijk, want iedere
stem telt! Ron van Zundert
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Succesvolle behandeling van hooikoorts
Hooikoorts gaat gepaard met een grote
verscheidenheid van symptomen. Het
leidt tot overprikkeling van de slijmvlie-
zen van neus en keel en het kan jeukende,
tranende en branderige ogen veroorza-
ken. Ook niezen en benauwdheid komen
veel voor. Bovendien kan hooikoorts 
leiden tot vermoeidheid en een gevoel
van algehele malaise. Alle reden dus om
er iets aan te doen met behulp van 
acupunctuur! Wij zijn gespecialiseerd in

acupuntuur, moxa-therapie, TuiNa mas-
sage en Chinese kruiden, met jarenlange
ervaring zowel in China als Nederland.
Niet alleen voor hooikoortsklachten kunt
u bij ons terecht, ook bv. bij pijnklachten,
stress, slaapproblemen, overgangs-
klachten en overgewicht. Dit is een kleine
greep uit de mogelijkheden. Ter kennis-
making bieden wij u deze waardebon
aan. Deze bon is geldig tot 30-4-2015.
Meer info: www.li-ren.nl

Waardebon t.w.v. 10 euro

dr. T.R. Ren
Chinese Doctor / Ph.D. Graad

Liesbosstraat 68, Breda

�

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



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.nazareth-
parochie.nl en emailadres: martinus
@rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving en ziekenzegen en andere drin-
gende vragen. U kunt contact opne-
men via tel: 06 14 96 21 11. Pastores Paul
Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 21/22 maart. 5de zondag van
de veertigdagentijd
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Heinz Baart.
Het Franciscuskoor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jaan van Beek; Piet
Peeters; Overl. ouders Langen-Mulders
en kinderen; John van de Sande ( jrgt).

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl
Kerkdienst 22 maart
Dienst van Woord en Gebed. Voor -
ganger pastor Lianne van der Wel. Aan -
vang 10:00 uur. 
Kinderkerk en crèche
Op 29 maart om 10:00 uur zijn alle kin-
deren uitgenodigd om in de
Markuskerk palmpasenstokken te
komen maken.
Voor uw agenda
Op 29 maart is er een palmpasendienst
in de Markuskerk. De Johanneskerk is
dan gesloten.
Geluidsopname
Van elke kerkdienst in de Johanneskerk
wordt een geluidsopname gemaakt op
cd. Als u hiervoor belangstelling heeft,
kunt u contact opnemen met de predi-
kant.
Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant ds.
Saskia Van Meggelen. Tel. 06-22576592.
Kosterij Johanneskerk
Dhr. H. v. Wijk. Tel: 8871215.

  

 

  

  

   

Martinuskerk
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Nationale Opschoondag
in het Aogje op 28 maart

“Hoe schoon is het Aogje ...”. Kort
geleden hebben we het nog uit volle
borst gezongen in dit dorp waar men
zo graag het leven viert. En natuurlijk
willen we allemaal dat het Aogje
schoon blijft. Daarom nodigt de
Werkgroep Zwerfvuil u uit om de
Nationale Opschoondag te vieren.

Kom op 28 maart 2015 om 13:45 uur
naar de ingang van basisschool
Eerste Rith aan de Witwerkerstraat
(ingang van Kober Kinderopvang),
waar wij ons verzamelen voor een
supporter-van-schoon-actie in een
stukje Princenhage waar dat hard
nodig is. Wij hopen dat u op onze uit-
nodiging wilt ingaan, want als ieder-
een een beetje doet, blijft het schone
Aogje onze trots. Wij zorgen voor prik-
stokken en vuilniszakken; breng zelf
handschoenen mee.

Schikt dit tijdstip u niet? U kunt zelf
ook wat doen door met een prikstok
en vuilniszak erop uit te trekken, bij-
voorbeeld in het buitengebied aan de
rand van Princenhage. Wilt u het niet
zo ver zoeken, begin dan met uw
eigen stoep, straat, buurt. Misschien
vindt u het gezelliger om samen met
anderen de klus te klaren. Spreek dan
af met buren of bekenden om een
stukje van uw woonomgeving onder
handen te nemen. Maakt u al regel-
matig een rondje om het zwerfvuil in
uw omgeving op te ruimen en heeft u
hiervoor een prikstok nodig? Stuur
dan even een e-mail naar ons via
princenhageschoon@gmail.com. 

De Werkgroep Zwerfvuil

Rommelmarkt Princenhage’s Mannenkoor op 22 maart
Ook dit jaar organiseert het Princenhage’s Mannenkoor weer een rommelmarkt
in gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1 in Princenhage. Op deze gezelli-
ge markt komt U vast iets tegen uit grootmoeders tijd, maar er zijn ook eigen-
tijdse voorwerpen te vinden. Verschillende kramen worden bemand door koorle-
den, wat u gegarandeerd de kans biedt tegen een lage prijs iets van Uw keus te
vinden. Ook bestaat de mogelijkheid om tegen lage prijzen één of meerdere kra-
men te huren. Belangstellenden kunnen hiervoor con-
tact opnemen met A. Bastiaansen. Tel.076-5421756 (na
20:00 uur) of via e-mail: doebas@ziggo.nl. U bent van
harte welkom op 22 maart van 11:00 uur tot 15:00 uur.

Princenhaagse oranjeshirts
voor de basisschoolkinderen

Al vele jaren viert Princenhage
Koningsdag - voorheen Koninginnedag -
op de Dorpswei en de Haagsemarkt. Dat
zal dit jaar op 27 april niet anders zijn.
Het Oranjecomité Princenhage en SEP
zijn al druk bezig met de voorbereidin-
gen. Wat het OCP betreft zal het feest
dit jaar een extra oranje tintje krijgen.

Oranjeshirts
Het Oranjecomité Princenhage heeft
namelijk een eigen oranjeshirt laten
maken. Een shirt waarmee de kinderen
op Koningsdag beslist voor de dag kun-
nen komen. Deze week hebben alle
ouders van kinderen op de Eerste Rith
en Sinte Maerte een brief gehad en

kunnen zij voor
5 euro een shirt
bestellen. De
bestelde shirts
zullen in de
week voor
Koningsdag bij de eigen groepsleer-
kracht op school worden afgeleverd.
Ook kinderen die niet op één van de
Princenhaagse basisscholen zitten wil-
len we de kans geven om een shirt te
bestellen. Zij kunnen dit doen door het
volgende nummer te bellen: 06-
24205337. Het Oranjecomité kijkt uit
naar een nog meer oranje gekleurde
Koningsdag.

Ron van Zundert
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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, 
KLIKGEBIT op implantaten en GRATIS ADVIES!

Tot 100% vergoed door zorgverzekering.

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

JVK Daken BV
T. 076 303 2400  •  M. 06 126 46 899 

E. jurgen@jvkdaken.nl  •  Breda
www.jvkdaken.nl

Ambachtelijke Dakbedekkingen
Vanzelfsprekend met de juiste mensen.

Dakdekkers • Leidekkers • Loodgieters • Zink- en Koperslagers
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Keus uit onze 
uitgebreide collectie 

of uw eigen ontwerp?

Wij werken het 
perfect voor u af!

Past. v. Spaandonkstr. 31 • 4813 BR Breda • (076) 5 213 700
drukkerij@vandenwijngaard.nl • www.vandenwijngaard.nl

ALLE GEBOORTEKAARTJES!!!


