
In het schitterende historische pand aan
de Haagsemarkt 22 woont Arie Roobol
met zijn echtgenote. Het gezin Roobol
begon in Princenhage in de Oude
Liesbosstraat. Arie zocht een werkruim-
te in Breda en kocht daarvoor Haagse -
markt 23. Daarna werd Haagse markt 22
gekocht waar het gezin ging wonen.
Beide historische panden werden volle-
dig gerenoveerd. Ook nummer 21 werd
gekocht en werd verhuurd aan opticien
Hans van de List. Het linkerpand van
Don Qui John werd ook gekocht waar-
door een poolhouse achter de panden
gerealiseerd kon worden. 
De laatste aanwinst van Roobol zijn de
drie panden waar voorheen de RABO-
bank in zat. “Eerst zou stadsherstel de
panden kopen, maar daar zagen ze
vanaf, de panden zijn toch minder his-
torisch dan men dacht”. Het linkerpand
is verhuurd aan bier- en eetcafé de
Aogse Markt en het hoofdpand aan
modezaak ZEZ. Het rechterpand en de
bovenverdieping van het hoofdpand
zijn bestemd voor kantoorruimtes.

“Ik wilde vooral levendigheid in het
dorp”
Arie had bij de aankoop meteen al een
visie op wat erin zou moeten komen:
“horeca, mode en kantoren”. “Een be -
lang rijk doel is natuurlijk beleggen, maar
ik wilde vooral graag levendigheid in het
dorp, dat is me zoveel waard! Ik heb
graag een kledingzaak gewild, daar is
plaats voor in ons dorp. Het stel wat de
kledingzaak gaat runnen ken ik als buren
op de meubelboulevard in Dordrecht. Ik
heb er nog heel wat moeite voor moeten
doen.” 

Aangezicht / veran-
deringen van het
pand en parkeren
“Aan het aangezicht
van het pand gaat
helemaal niets ver-
anderen. Er komt
alleen naamsaan-
duiding op de pan-
den. Ook de geldau-
tomaat blijft. Aan
de achterzijde komt
een aantal gereser-
veerde parkeer-
plaatsen voor de
kantoren. Daar -
naast zijn er nog
zo’n 25 plaatsen
over voor het win-
kelpubliek. Aan de
achterzijde wordt het achterste stuk
van het hoofdpand (zo’n 150m2)  afge-
broken en daar komt het terras van de
Aogse Markt. Enkele bossages worden
geruimd waardoor een heel ander en
mooi vernieuwd zicht op de
Martinuskerk ontstaat. De achterzijde
van de winkel wordt glas.” 

Begraafplaats Haagveld gekocht
Onlangs werd begraafplaats Haagveld
door Arie Roobol gekocht. Toch wel
nieuwsgierig naar de reden waarom
een zakenman een begraafplaats
koopt antwoordt Arie: “Er liggen een
hoop historische graven die ik wil res-
taureren. Op de begraafplaats ligt bij-
voorbeeld Louise Stratenus begraven
(1852 – 1908). Deze lesbische schrijfster
woonde in mijn huis. Als eerbetoon
aan haar, aan een vorige bewoonster

Koopman Arie Roobol investeert 
stevig in Princenhage

Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
Princenhage
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van mijn huis, heb ik het hele graf laten
restaureren. Nu gaat het lijkenhuisje
gerestaureerd worden en het gebouw
van het Princenhaags museum wordt
opgeknapt.”

Arie bezit naast zijn woonwinkelketen
met 38 winkels en lampenwinkels ook
een onroerend goed bedrijf wat groter
is dan het hele handelsbedrijf. “Als er in
een paspoort nog een beroep zou
staan, dan liet ik in de mijne “koop-
man” zetten”. Wie weet dus wat Arie
allemaal nog koopt in Princenhage.
Maar vast staat toch wel dat er stevig
geïnvesteerd wordt in ons dorp en het
behouden van het historische karakter
en levendigheid / leefbaarheid bij Arie
hoog in het vaandel staat. 

Armin Floren

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

Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Burgerzinstraat 7

te Breda

Vraagprijs
€ 250.000,-- k.k.

Dreef 3 - Breda   
076 - 515 42 03
www.mechel.nl

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 

dreef 63 - 4813 ee breda
toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
sinds 1930

Actie loopt van 1 april t/m 20 mei 2015 en is alleen voor Luxaflex Outdoor zonneschermen, type Fiora Grande, Fiora Compact en Spectra Nova.
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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...

DE ‘SPORTIEVE VESPINO’ IS TERUG MET DE VESPA SPRINT S.

Met de compleet nieuwe Sprint S introduceert Vespa de
meest sportieve en dynamische ‘small body’ Vespa van dit
moment. De naam ‘Sprint’ roept direct herinneringen op aan
de sportieve Vespa’s – de ‘Vespini’ – uit de jaren ’60 en ’70 en
deze nieuwe, sportieve variant van de Vespa Primavera voegt
een nieuw hoofdstuk toe aan die legende. (4-takt, 25 km/h uit-
voering)

€ 3.399,-
excl. rijklaar- en kentekenkosten

LIMITED - VESPA SPRINT S

Bekijk nu
 onze 

vernieuw
de website!
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OCP organiseert Koningparty op drie locaties 
Zoals ieder jaar organiseert het
Oranjecomité Princenhage in het kader
van Koningsdag ook dit weer een drie-
tal activiteiten op diverse locaties in
Princenhage. De verjaardag van de
majesteit wordt voor de senioren dit
jaar gevierd met een Koningsparty en
vindt plaats op woensdag 22 april.

Locatie Princenhof
Om 14.00 uur zijn de gasten hier van
harte welkom voor een bakje koffie en
een heerlijk stuk koningstaart van bak-
ker Lips. Traditiegetrouw zal de bakker
de taart zelf aansnijden waarna het
tijd is voor een waar showprogramma.
Het optreden van deze middag zal wor-
den verzorgd door Zjo-on. Van de Stars
on 45 naar ABBA en via Boudewijn de
Groot weer terug naar een
Amsterdammedley; het wordt zeker
een feestje. Een oranjebitter in de

pauze mag op deze feestelijke dag
natuurlijk niet ontbreken. Kaarten voor
deze middag zijn gratis verkrijgbaar bij
Steunpunt Princenhof.

Locatie Lucia
Om 14.00 zal bakker Wim de taart aan-
snijden voor de bewoners van het
Lucia. Daarna zal het seniorenorkest
Entre Nous voor hen optreden. Dit
gezelschap is een vaste gast en zorgt
altijd voor een fijne en warme sfeer.
Meedeinen op oudhollandse liedjes of
in vervoering raken van een prachtige
smartlap, het wordt hoe dan ook iets
om naar uit te kijken.

Locatie Haga
Om 19.00 uur worden de bewoners van
Huize Haga welkom geheten met kof-
fie en gebak van bakker Pol van de
Bogaert. 

Na deze ontvangst zal het avondpro-
gramma verzorgd worden door caba-
retgroep en blaasorkest ’t Ploegeske.
Zij zullen de avond met de nodige
humor de feestelijke glans geven die
hoort bij een verjaardag. Alle bewoners
zijn dan ook van harte uitgenodigd om
deze koninklijke verjaardag bij te
wonen.

Ron van Zundert

Entreeconcert in De Koe
Het Opleidingsorkest en het
Opstaporkest van de Koninklijke
Harmonie Cecilia Princenhage verzor-
gen woensdag 22 april a.s. het jaarlijk-
se Entreeconcert. Dit concert is tradi-
tioneel de afsluiting van het
Scholenproject. 
Afgelopen maandag 13 april en donder-
dag 16 april heeft Cecilia weer bezoe-
ken gebracht aan basisscholen De
Boomgaard, Petrus en Paulus, Sinte
Maerte en De Eerste Rith. 
De orkesten hebben op die scholen
enkele muzieklessen verzorgd en de
leerlingen hebben enkele liedjes inge-
studeerd. Als afsluiting van dit project
wordt het Entreeconcert gegeven. Op

het programma staan o.a. het Pot en
Panorkest, Dzjing Boem, Oma’s schuif-
trompet, de Bananenkoopman en het
muzikale verhaal “Wieger wil weg”. Na
afloop is er natuurlijk de prijsuitreiking
aan de leerlingen die de leukste teke-
ningen gemaakt hebben. 
Alle kinderen van de basisscholen die
de muzieklessen hebben bijgewoond
zullen aanwezig zijn, maar uiteraard is
iedereen welkom om het concert bij te
wonen. 
Woensdag 22 april 2015 om 19:00 uur
in De Koe. Het concert duurt tot 20:00
uur en de entree is gratis. 
Ter afsluiting mogen de kinderen aller-
lei instrumenten uitproberen.

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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 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
FITDANKBABY - Fitness voor jou en de BABY
Nu ook in Prinsenbeek ! vanaf 3 mnd.
• Plezier voor moeder EN baby • Versterkt de
spieren • Het trainingsgewicht groeit mee •
Met originele fitdankbaby gordel •
Fitnesscentrum Prinsenbeek, Klaverveld 55
Prinsenbeek, tel. 076-820 03 26, www.fitness-
prinsenbeek.nl, fdb@fitnessprinsenbeek.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.
  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.

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
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
Te huur aangeboden: Bedrijfsruimte/kantoor
30m2 voorzien van kitchenette en toilet.
Locatie: Haagweg 270a te Breda. De ruimte
wordt momenteel gebruikt als schoonheids-
salon. De huurprijs bedraagt 475 euro per
maand. Info. 06-27 04 07 54 of 076-565 69 95
Te koop: nette, ruime garagebox (6 x 3 mtr) aan
de Heuvelstraat te Princenhage. Vraagprijs: 
€ 22.500,- k.k. Info: 06-20 62 88 15 (na 14.30 uur)
Zondag 3 mei: Vrijmarkt Effen - Gemeentehuis
Kievitslaar, 9.00-15.00 u. Nog enkele kramen
vrij, bel voor inlichtingen 076-514 633 37

A5 FLYERS
1000 STUKS

135 GRS, 4/4
          €39,-

VISITEKAARTJES
500 STUKS

350 GRS, 4/4

          €32,-

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

WWW.DEHUISDRUKKER.NL



waarop melding wordt gemaakt van het
cameratoezicht reageert Groote
Schaarsberg als volgt: “Feitelijk staat de
gemeente niet toe dat een bord aan
straatmeubilair wordt vastmaakt, maar
één bordje met bijvoorbeeld ‘collectief
cameratoezicht’ lijkt me zeer preventief
werken met het oog op de veiligheid.
Daar ben ik dan ook voorstander van. Je
moet hier ook weer niet te ver in gaan,
omdat de gastvrijheid van ons dorp dan
in het geding komt”. 

Toekomst Een burgerinitiatief als dit is
uniek in Nederland. De gemeente
Breda is nog vrij terughoudend, omdat
zij in eerste instantie nog niet te veel
betrokken wil worden bij dit project.
“Toch is er nog veel te bereiken met
cameratoezicht. Neem de conducteurs
die afgelopen week staakten omdat
hun veiligheid zo in het geding is. In
Noorwegen zijn alle treinen van came-
ra’s voorzien en is het aantal inciden-
ten ten opzichte van overheidsfunctio-
narissen tot nul gereduceerd. In
Nederland zijn we nog niet zo ver”,
aldus Groote Schaarsberg. Hoe dan
ook: In Princenhage wordt niet
geschroomd om stappen te maken op
dit vlak.

Ron van Zundert

Collectief cameratoezicht op Haagsemarkt

“Het begon enkele jaren geleden toen
ik mijn eigen huis wilde beveiligen. Ik
kwam op het idee om mijn camera aan
de overkant bij mijn buurman te han-
gen. De camera aan mijn huis stond
gericht op het huis van de overbuur-
man. Deze blikwisseling gaf ons beiden
een beter beeld van onze huizen en een
deel van de straat. Ik vroeg me alleen af
of dit wel mocht?” vertelt Barend
Groote Schaarsberg.

Burgerinitiatief Met deze vraag ging
Barend Groote Schaarsberg naar een
Buurtpreventie bijeenkomst in de
Dobbelsteen en legde de vraag voor aan
de wijkagent. Deze had in eerste instan-
tie zijn twijfels. Het Openbaar Ministerie
stond en staat echter positief tegenover
dergelijke burgerinitiatieven omdat het
kan zorgen voor bewijslast in bepaalde
zaken. Op de bijeenkomst kwam Barend
in contact met Wim Brokx van de
Ondernemersvereniging Princen hage.
Wim vroeg zich – na de verschillende

ramkraken die op de Haagse markt had-
den plaatsgevonden – af of de ideeën
van Groote Schaarsberg bruikbaar
waren voor de beveiliging van de
Haagsemarkt. En zo komt het dat er nu
dus vier camera’s op de Haagsemarkt
hangen. De camera’s staan door middel
van een softwareprogramma met elkaar
in verbinding. En zo is 24 uur per dag de
hele Haagsemarkt in beeld. Dat heeft in
ieder geval al geleid tot het oplossen
van een fietsendiefstal en het in beeld
brengen van een parkeerschade.

Ethiek Sinds twee jaar heeft Barend
Groote Schaarsberg zijn bedrijf Cam
Sharing.“De beelden die we opnemen
gaan naar een server in een goed bevei-
ligde bunker in Amsterdam. Hier worden
de beelden vijf dagen bewaard. Hierna
worden de beelden gewist. We gaan
uiterst zorgvuldig om met het vrijgeven
van beelden. Als deze om wat voor reden
dan ook bij ons worden opgevraagd,
bekijken we die eerst nauwkeurig en
gaan vervolgens in gesprek met de aan-
vrager. Zij moeten hierbij een contract
ondertekenen waarin ze onder meer
tekenen voor het niet openbaar maken
van de beelden”, aldus de eigenaar van
Cam Sharing. Op de vraag of het niet
gepast zou zijn ook een bord te plaatsen

‘NAAR DE FABRIEK’ IN PRINCENHAAGS MUSEUM
Iedereen die zich interesseert voor de
geschiedenis zal smullen van de ten-
toonstelling ‘Naar de fabriek’, die door
het Princenhaags Museum is samenge-
steld. Door middel van vele foto’s, docu-
menten, reclamemateriaal, jubileum-
boeken, affiches enz. krijt u een beeld
van de vele fabrieken die aan het eind
van de 19de eeuw zich op Princenhaags
grondgebied vestigden. Dat ‘wij’ in vroe-
ger tijden een grote gemeente waren
blijkt uit het feit dat Princenhage grof
gezegd bij het Liesbos begon en zich uit-
strekte tot aan de vestingwerken in
Breda, die in 1870 geslecht zijn. Hierdoor
kwam er op Princenhaags grondgebied
meer ruimte voor industrieën, zoals de
beetwortelsuikerfabriek  van de firma
van Aken, Segers en Compagnie in 1872,
die twee jaar later overgenomen werd
door Felix Wittouck , kortweg ‘de suiker-
fabriek’. 100 mensen waren daar in vaste
dienst, maar tijdens de campagnetijd
liep dat op tot 900 werkkrachten. Vele
grote en ook kleine fabrieken volgden,
waarvan het Museum voornamelijk de
grootste belicht. Veel aandacht is er bv.
voor de ETNA aan de Tramsingel, de HKI
(Hollandse Kunstzijde Industrie), waar-
van o.a. foto’s te zien zijn waarop mede-

werkers aan het werk zijn. In 1925 waren
dat er 2500, waaronder 538 meisjes tus-
sen 12 en 18 jaar. Over kinderarbeid
gesproken! De naam Stulemeijer is niet
alleen verbonden aan de HKI, maar reali-
seerde ook grote bouwprojecten (IGB).
De nog lang niet vergeten KWATTA
krijgt vanzelfsprekend ook de nodige
aandacht, bv. met een bierbij afgebeeld
affiche uit de Eerste Wereldoorlog. 

Worstelingen op den weg Van zelf -
sprekend brachten de fabrieken niet
alleen werkgelegenheid, maar ook voor-
namelijk fietsverkeer van werknemers
uit de wijde omgeving mee. Dat was
een doorn in het oog van de
Princenhaagse burgemeester Vermeu -
len, die een brief schreef aan de werkge-
vers. Deze brief haalde de krant met
bovengenoemde aanhef, Een citaat uit
de brief: “Van verschillende zijden berei-
ken mij voortdurend ernstige klachten
over het onverantwoordelijk woeste
wielrijden in mijn gemeente door de
arbeiders, gaande naar en komende van
hun fabriek te Breda”. De burgemeester
eindigt zijn brief met de dreiging van
strenge maatregelen als de werknemers
zich buiten de fabriek ‘niet ordelijk en

fatsoenlijk gedragen’ en hekelt ‘de ruw-
heden, onbeschaafdheid en baldadig-
heid’. Later werden de mensen met bus-
sen vanuit heel West-Brabant van en
naar hun werk gebracht. Door fusies,
automatisering, te duur personeel enz.
zijn in de loop van de vorige eeuw al
deze fabrieken verdwenen. De tentoon-
stelling is nog op 17 mei, 14 juni en 12 juli.

Helma Raaijmakers

Foto Princenhaags Museum
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Zaterdag 18 april: Bingo in Princenhof
KBO laat in samenwerking met WIJ de balletjes weer rollen, waarbij u in tien rondes mooie prijzen
kunt winnen. Daarnaast is er nog een superronde. Kosten ¤ 8,00 (KBO leden ¤ 6,00). Aanvang 13.30
uur. Zaal open 13.00 uur.  Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Zondag 19 april Kunstkennismiddag ’t Jutterke
12.00 uur tot 16.00 uur, Dreef 50. U kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen en een indruk opdoen
van de werkzaamheden en aanbod van ’t Jutterke. Veilingmeester en restaurateur zijn aanwezig, dus
u kunt uw schilderij laten taxeren! 

Zondag 19 april: vogelbeurs
In café restaurant Heuvelzicht, Heuvelstraat 144 in Princenhage. Van 9 tot 12 uur kunnen u en uw kin-
deren komen kennismaken met de boeiende hobby van het houden van prachtige vogels. Er zijn spe-
cialisten/ liefhebbers aanwezig die U alles kunt vragen over deze boeiende hobby. Heel veel verschil-
lende kleurrijke vogels zijn te zien en te koop.  

Zondag 19 april: Groen Wit – Rijen
Groen Wit speelt een thuiswedstrijd tegen Rijen. Aanvang 14.30 uur

Zondag 19 april: Bierreclame Museum, 
Haagweg 375: Optreden van de Brabantse formatie Vandiekomsa. De zes Brabantse muzikanten (met de
bij ons zeer bekende en geliefde Kees Schoone als vaste gastmuzikant) vinden elkaar in het spelen en zin-
gen van klassiekers van oa. Veulpoepers en Gerard van Maasakkers en inmiddels veel eigen muziek…..en
eigen teksten over kiepen, wijven en liefdesverdriet. In 2011 is de eerste cd verschenen (titelloos, inmiddels
uitverkocht). Ook Festival Mundial en een Brabantse muziekprijs kan de band op hun naam schrijven. Vorig
jaar is de tweede cd gemaakt, genaamd ´Vur Mekaar´. Daar zullen tijdens het optreden zeker nummers

van te horen zijn!! Kijk voor meer informatie op www.vandiekomsa.nl Het optreden begint rond de klok van 17 uur en de toe-
gang is natuurlijk gratis. Voor meer info of de virtuele rondleiding, kijk op www.bierreclamemuseum.nl 

Zondag 19 april: Rommelmarkt Doskonale
Locatie: gemeenschapshuis de Koe van 11.00 uur tot 15.00 uur. Entree 1 euro

Vrijdag 24 april: Wandel en Match bij Princenhof
Op vrijdag 24 april kun je om 10.00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
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Vers in ’t AogjeBredaas Carrousel Badmintontoernooi 
Op zondag 19 april komen de leden van
de badmintonverenigingen SV Fier, BC
Princenhage en BC TTP elkaar tegen op
de baan. Voor het eerst in de Bredase
geschiedenis organiseren deze drie
badmintonverenigingen gezamenlijk
een toernooi voor hun leden. 
Het toernooi staat in het teken van
sportiviteit, competitie en Brabantse
gezelligheid, met als doel badminton
voor iedereen. Ook een gezamenlijke
lunch en een loterij zal deel uitmaken
van het programma. Dit jaar kunnen
alleen leden van de drie organiserende
verenigingen meedoen, maar de orga-
nisatie heeft de ambitie om het een
toernooi  te laten uitgroeien naar een
open toernooi in de toekomst.
Het toernooi vindt plaats in het Sport -
centrum Teteringen, Donker straat 36 te
Teteringen tussen 9.30 – 16.00 uur. U
bent van harte welkom om op 19 april

te komen kijken en de spelers aan te
moedigen. 

Op zoek naar een leuke en gezellige
badmintonvereniging? Neem dan eens
contact op om vrijblijvend een avond
mee te komen spelen bij een van de
deelnemende verenigingen. 
• Maandagavond: BC Princenhage

(Sporthal De Doelen). Contact -
persoon: Richard Bakx, ledenintro-
ductie@bcprincenhage.nl. Website:
www.bcprincenhage.nl.

• Dinsdagavond: BC TTP (Sport cen -
trum Teteringen). Contact persoon:
Angélique Lee mans, bc_ttp@hot-
mail.com. Web site: www.badmin-
tonclubtothepoint.nl.

• Woensdagavond: SV Fier (Sporthal de
Doelen). Contactpersoon: Kees de
Wit, keesendinidewit@ziggo.nl.
Website: www.svfier.nl 



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.nazarethpa-
rochie.nl en emailadres: martinus@
rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving en ziekenzegen en andere dringen-
de 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 18/19 april. Derde zondag van
Pasen. Zondag 11.00 uur. Viering van
Woord en Communie met als voorgan-
ger pastor Michael Magielse. Het
Franciscuskoor verzorgt de zang. Elke
donderdag is er om 9.00 uur een och-
tendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Elisabeth Poppelaars-
Voesenek (fund); Martinus Poppelaars
(fund); Jac en Cor van Haperen-
Verschuren (fund); Wout van Gulik;
Antonius Franciscus van der Aa; Overl.
fam. de Jong; Fam. Bastiaansen; Mis uit
dankbaarheid voor 60-jarig huwelijk.
Opbrengst vastenactie
Dit jaar is de opbrengst van de
Vastenactie € 3.759,55. U allen hartelijk
dank voor uw bijdrage die bestemd is
voor de werkers op de theeplantages in
Sri Lanka.
Taizéviering in Prinsenbeek
De parochie O.L. Vrouw ten Hemel -
opneming en de Protestantse Gemeente
Kruispunt in Prinsenbeek organiseren
zaterdag 18 april om 19.00 uur een oecu-
menische Taizéviering. Het koor
Intermezzo en de Cantorij van de
Protestantse Gemeente verzorgen de
viering muzikaal met Taizéliederen. U
bent van harte welkom.

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
Kerkdienst 19 april 
Dienst van Woord en Gebed waarin 2
kinderen gedoopt zullen worden. Dit
zijn Mats Levi, zoon van Martijn en
Nynke Goverde en Lucas Daniël, zoon
van Jeroen en Judith Claessens.
Voorganger is ds. Saskia van Meggelen.
Aanvang 10.00u.. Na de dienst is er
gelegenheid de doopouders te felicite-
ren en een kopje koffie te drinken in
het Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche: Er worden 19
april 2 kindjes gedoopt in de Johannes -
kerk. Kom je ook? Meer weten? Neem
contact op met Chiara chiarade-
kroon@live.nl

Voor uw agenda: Zomerzangavond 10
juni
Op 10 juni zal er in de Johanneskerk
weer een Zomerzangavond plaatsvin-
den. Liederen uit het Liedboek, de
Evangelische Liedbundel en Joh. de
Heer staan op het programma.. 

Het orgel wordt bespeeld door de
bekende organist Martin Mans
(www.martinmans.nl) Tijd: 19.30-
21.00u.. Na afloop staat er in het
Kerkenhuis een kopje koffie klaar.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdra-
ge wordt gevraagd voor de
Voedselbank Breda.

BREDA-WISMAR-ARAD
Zondagmorgen 19 april voor aanvang
van de kerkdienst is er in Johannes- en
Markuskerk een inzameling van drogis-
terijartikelen t.b.v. het Kindertehuis in
Arad/Roemenië. Hierbij kunt u denken
aan baby lotiondoekjes, billen- en toe-
tendoekjes, kinderdoucheschuim,
shampoo en kinder/babybodylotion. 

Net als 2 jaar geleden doen wij een
beroep op u om iets van de bovenge-
noemde producten aan te schaffen
t.b.v. dit Kindertehuis voor meervoudig-
gehandicapte kinderen. Van staatswe-
ge worden alleen de luiers geleverd, de
rest is ‘luxe’. 

 Doet u mee? In beide kerken is iemand
van onze groep aanwezig om alles in
ontvangst te nemen. 

Alvast heel erg bedankt!          
Mieke Frankfoorder (vz)

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H. v. Wijk. Tel.  8871215

  

 

Dienstverlening
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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.

Van de redactie
Wij willen graag bij u onder de aandacht brengen dat kopij voor het Wijkblad
uiterlijk op donderdagmiddag ingeleverd moet worden. Elke donderdagavond
vergadert de redactie over de inhoud van het Wijkblad voor de week daarop. Dan
wordt bepaald wat we plaatsen en wat niet. Te laat ingeleverde kopij kunnen we
dus helaas niet meer meenemen voor het volgende Wijkblad. 

Namens de redactie, Armin Floren

Pitstop
Wij gaan een tandje minder open inloop houden. De aanloop van de jongeren die
gebruik maken van de Pitstop is behoorlijk gedaald in het laatste halfjaar.
Daarnaast is het zo dat de “bemensing” door de vrijwilligers ook veel moelijker is
geworden om de continuïteit e te garanderen. Daarom zijn we voorlopig vanaf 16
april alleen donderdagavond open van 18.30 tot 21.30. Vrijwilligersteam Pitstop.
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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

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!

Opendag! Gewoon even binnenlopen
ma. t/m do. 9.00-16.00 uur, vrijdag 9.00-12.30 uur

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl Dreef 3b • tel. (076)5144579


