
Aanstaand weekend staan er vele acti-
viteiten op het programma ter ere van
Koningsdag 2015. 
Het Oranjecomité Princenhage (OCP)
heeft weer een mooi programma
samengesteld in samenwerking met
SEP en SGAP. Wij zetten nog even alles
voor u op een rijtje.

Oranjedisco vrijdag 24 april
Het OCP organiseert samen met het
SGAP een oranjedisco voor alle basis-
schoolleerlingen van groep 6,7 en 8 in
gemeenschapshuis de Koe. De dressco-
de is uiteraard ORANJE. Als je nog geen
kaart hebt gekocht via school dan zijn
toegangskaarten ook op 23 en 24 april
verkrijgbaar bij drogisterij Brocks en
Bachman. Een kaart kost ¤3,00 inclu-
sief één consumptie. Ook aan de zaal
worden nog kaarten verkocht, maar….
Op=Op. Het feest begint om 19.30 uur
en eindigt om 22.30 uur

WC Experience zaterdag 25 april
Deze knotsgekke Rock & Lol band uit
Brabant heeft de Koe al diverse malen
platgespeeld. Ze komen nu terug naar
de Koe op zaterdag 25 april. Het recept?
Naast eigen werk met hits als “Mag ik
hier rôôke?” heeft de band veel
bestaande liedjes met een andere
humoristische tekst in onvervalst
Brabants dialect. Er zijn nog enkele
kaarten verkrijgbaar via info@sgap.nl
en aan de zaal. Een kaart kost €12,50. De
zaal is open om 21.00 uur. 

Koningsdag maandag 27 april ochtend
Het ochtendprogramma start om 9.30
uur op de Dorpswei, de tuin van Dreef
8. (bij slecht weer wordt uitgeweken

naar de Koe) De kinderen kunnen bij de
entree een kaart krijgen om de spelle-
tjes te spelen. De officiële opening is
aan de voorzitter van het OCP, Ron van
Zundert. Het Wilhelmus zal worden
gezongen door de kinderen van de
groepen 5 van de Sinte Maerte én de
Eerste Rith. De  vlag zal worden gehe-
sen. gevolgd door een optreden van
dansschool Nana Vanderpluijm. 

Om 10.00 uur kunnen de kinderen
beginnen met de spelletjes. De dorps-
wei zal weer helemaal vol staan.
Tussendoor, van 11.30 uur tot 12.00 uur
is er ook een optreden van het oplei-
dingsorkest van Cecilia.
Om 13.00 uur eindigt het ochtendpro-
gramma op de Dorpswei. 

Poffertjes eten
Om 12.30 uur start het poffertjes eten
bij Don Qui John, georganiseerd door
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SEP. Kaartjes zijn te koop bij Bachman
en Brocks of ter plaatse op maandag.   
Middagprogramma
Om 14.00 uur start op de Dorpswei de
koningsbingo met vele mooie prijzen.
De bingo wordt in goede banen geleid
door Peter van der List. De Bingo duurt
tot 15.30 uur. Deelname is gratis.
Daarna gaat het feest verder op de
Haagsemarkt, waar een DJ de feest-
vreugde nog verder zal opstuwen. Om
16.00 uur worden er door het OCP taar-
ten verloot

In dit wijkblad vindt u een taartcoupon
voor de vlagwedstrijd. U kunt de cou-
pon als u vlagt op koningsdag uitknip-
pen en inleveren op de Dorpswei  en ’s
middags op de Haagsemarkt. U maakt
dan kans op één van die heerlijke taar-
ten gesponsord door de Princenhaagse
bakkers.

Armin Floren

Haagweg 431
4813 XD Breda

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

Haagsemarkt 16
Breda

Tel. 076-5215775

Dreef 10
4813 EG Breda
076-5223838

www.beautyvit.nl
info@beautyvit.nl

Beautyvit
Huidverbetering

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl

Kijk ook eens op www.hollyjolly.nl

Aanbieding geldig 23/24/25-04-2015 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 23-05-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 07-05-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 27-04-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

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

Geldig zolang de voorraad strekt en alleen tegen inlevering van deze bon. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt en tegen inlevering van deze bon.

Dierenrijk kleurboek
Kleur jezelf kalm! - Kleuren voor volwassen.

Nu van € 9,99 voor € 7.95

ORANJE-SOEZEN
4 halen, 3 betalen

Asperge-ham salade
(Asperge van de Rith)
200 gram voor € 2,50

Ook graag een bruin kleurtje?
Kom voor de Tanning-Spray.

Binnen 30 min klaar en gelijk bruin. 
En niet schadelijk voor de huid.

Lichaam kost normaal € 35,00 /  Tegen inlevering bon € 32,00

€1,- KORTING
bij besteding van minimaal €5,-

tijdens de SPEKKENWEKEN!

Le grand Sommet  2014  € 7,95
Combinatie van Sauvignon en Gewurztraminer

Xavier Roger (Ook ’n goede begeleider met asperges).

#

#

#

#

#

#

#

#

Nieuwe collectie tafelzeil
& restanten oude series

Vanaf € 8,99  5,-

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

Princenhaagse 

bonnenregen

OUDHOLLANDS
SNOEP      €1,99

NU... MET 1 SLUSH PUPPY
TOTAAL     €2,50

Dreef 1
4813 ED, Breda
T. +31(0)76 532 74 67
E. info@hollyjolly.nl
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Echtpaar De Jong-Bastiaansen 60 jaar getrouwd
Piet de Jong (85) en Cobij Bastiaansen
(81) trouwden op 18 april 1955 voor de
wet op het gemeentehuis van Breda en
hun kerkelijk huwelijk werd op 20 april
1955 ingezegend in de kerk Pastoor van
Ars aan het Liesbos. Zij kregen vijf kin-
deren en zijn inmiddels de trotse groot-
ouders van vijf kleinkinderen.
Piet de Jong is geboren in Rijsbergen en
Cobij op de ouderlijke boerderij aan de
Bagvensestraat.  Op de vraag hoe ze
elkaar hebben leren kennen antwoordt
Piet. “Mijn broer trouwde met een zus
van Cobij en zodoende had ik haar al
leren kennen op familiefeestjes. Na ons
trouwen woonden we op de boerderij
van Cobij’s ouders, die naar de
Drielindendreef verhuisd waren. Na
zeven jaar hebben we een nieuw woon-
huis gebouwd aan de Oude Liesboslaan
en zetten daar de tuinderij verder voort.
We hebben graag en met hart en ziel in
de tuinderij gewerkt, maar onze drie
zoons kozen liever hun eigen weg, waar
we overigens alle begrip voor hadden.
Doordat er geen opvolging was, ben ik
op mijn 50ste gestopt. Een groot
gedeelte van de grond is toen aan de
buurman verkocht. Vanaf toen vulde ik
mijn tijd met bestuursfuncties, o.a. als
voorzitter van de Tuinbouwvereniging
Princenhage, in het dagelijks bestuur
van de RBT (Rooms Katholieke
Baroniese Tuinbouwvereniging) en van
de Ponyclub Princenhage. Maar ook
thuis viel nog genoeg te doen in de
grote moestuin die we hadden en ook
de verzorging van de paarden die ik
fokte vergde de nodige tijd. Na 50 jaar
aan de Oude Liesboslaan gewoond en
gewerkt te hebben werd het tijd om
het rustiger aan te doen. Nu zijn we
zeer tevreden met onze woning in de

Liesbosstraat die we drie jaar geleden
betrokken hebben”.
Vrije tijd 
“Vroeger gingen we met de kinderen
op vakantie. Later zijn we samen drie
weken door Canada en drie weken
door Amerika gereisd, wat een gewel-
dige ervaring is geweest. Nu hebben
we ieder zo ons eigen ding. Coby
bridget twee keer in de week en ik ga
twee keer in de week biljarten.
Gelukkig krijgen we veel bezoek van
onze kinderen en kleinkinderen, die
allemaal goed in het leven staan.
Kortom, we zijn gelukkig met ons leven
zoals het nu is”.
Geheim van 60 jaar samen zijn?
“We kunnen elkaar nog steeds geen
dag missen! Het is wel een cliché, maar
voor ons geldt nog steeds: Geven en
nemen. Coby is de rustigste van ons
twee en bij problemen, die er ook wel
eens geweest zijn was haar devies
“komt tijd komt raad’. Altijd positief
blijven denken was en is ons motto”. 
Feest in de Posthoorn
Zaterdag 25 april viert het echtpaar De
Jong-Bastiaansen hun 60-jarig huwe-
lijk met familie, vrienden en kennissen.
De redactie feliciteert het diamanten
echtpaar en wenst hen nog goede
jaren samen.

Helma Raaijmakers
 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
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

Wil je graag wat meer rust ervaren? Dit kan
door middel van meditatie, door jezelf weer te
verbinden met je innerlijke bron, want jij hebt
zelf nl. alle kwaliteiten om de juiste oplossing
te vinden voor je eigen uitdaging. De avonden
zijn op dinsdag 21 april, 5-19 mei en 2-23 juni.
Kosten zijn € 10,- per avond • Ben je toe aan
ontspanning of heb je lichamelijke klachten,
dan kan een healing of een energetische stoel-
massage, met een Cosmic&Flower energie, je
hierbij ondersteunen en de klachten verminde-
ren en kunnen zelfs over gaan • Op zaterdag 25
april om 14u komt Mieke  Verschuren met een
bloemenseance. Zij maakt contact met overle-
den personen en heeft hierbij een persoonlijke
boodschap. Ook kun je vragen stellen als je dit
graag wilt! Kosten zijn € 15,- en een bosje bloe-
men. • Opgave bij Netty van Rijckevorsel, Den
Dogdreef 1, Breda | Tel. 06-53 50 41 81 of per e-
mail info@ankhverbinding.nl

Zuylen, uw uitvaartverzorger.
www.zuylen.nl  |  076 521 68 77

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
  Wilt u uw oprit of tuin bestraten?

kwaliteitbestratingen.nl
Snel, goedkoop en vakkundig

Zondag 3 mei VRIJMARKT EFFEN 9.00-15.00 u
Gemeentehuis Kievitslaar, Rijsbergseweg 354
te Breda.
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.

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

WWW.DEHUISDRUKKER.NL

A5 FLYERS
1000 STUKS

135 GRS, 4/4*
          €39,-

VISITEKAARTJES
500 STUKS

350 GRS, 4/4*

          €32,-
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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!

Open dag! 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

Ook voor 
een klikgebit!

Tandartsengroepspraktijk Dental Clinics Breda
Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda

Tel: 076 - 5214214  www.dentalclinics.nl



Maar liefst 25 verenigingen en stichtin-
gen uit Princenhage voerden de afgelo-
pen tijd campagne voor een bijdrage
uit de Rabobank Clubkas. Tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne konden
alle leden van Rabobank Breda hun
stem uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) van hun keuze. 

De verenigingen in Princenhage wisten
gezamenlijk 3.483 stemmen voor zich
te winnen. Vertaald naar geld zijn deze
stemmen maar liefst € 7.732 waard. Een
mooie impuls voor Princenhage! 

Vorig jaar verzamelden de deelnemen-
de clubs in Princenhage nog 2.777
stemmen, wat goed was voor €

5.663,30. Dit jaar werd dat resultaat
dus flink overtroffen! Winnaar in
Princenhage is – net als vorig jaar - de
Avondvierdaagse die een bijdrage ont-
vangen voor het organiseren van het 4-
daags wandelevenement in en rondom
Princenhage. Met 343 stemmen eindig-
den zij als eerste in Princenhage en als
zestiende in het totaal klassement van
de Rabobank Clubkas Campagne.
Maandagavond 20 april ontvingen zij
tijdens de ledenbijeenkomst in het
Chassé Theater hun cheque van €

761,46 uit handen van de bank.

In totaal deden er 176 verenigingen en
stichtingen uit Breda en omgeving
mee en stelde de Rabobank maar liefst
€ 60.000 beschikbaar. Hoe meer stem-
men op een vereniging of stichting
werden uitgebracht, des te meer geld
ontving deze vereniging of stichting.

De deelnemers voerden daarom
enthousiast campagne om zo veel
mogelijk stemmen voor zich te win-
nen. Van posters ophangen bij de bak-
ker tot huis-aan-huis flyers verspreiden
tot oproepen op Facebook en Twitter.  

De uitslag van de Rabobank Clubkas
Campagne voor Princenhage:

Foto winnaar avondvierdaagse prijsuitrei-
king 2014

Ruim € 7.700,- naar Princenhage 
met Rabobank Clubkas 

Naam vereniging                           Bedrag

1 Avondvierdaagse Princenhage € 761,46
2 De Tien van ’t Aogje € 603,84
3 Zonnebloem € 555,00
4 Kerststal Princenhage € 526,14
5 C.C. ’t Aogje € 508,38
6 Tennispark Princenhage € 479,52
7 S.K.I.P. € 463,98
8 Stichting Princenhaags Museum € 388,50
9 Oranjecomité Princenhage € 315,24
10 Stichting Scouting Sint Martinus € 306,36
11 Kon. Harmonie Cecilia Princenhage € 299,70
12 Sint Nicolaas Comité Princenhage € 286,38
13 C.V. Simpel € 273,06
14 Brè-da-Boules € 237,54
15 Princenhage’s Mannenkoor € 208,68
16 B.C. Princenhage € 186,48
17 Doskonale € 177,60
18 Vrouwen Vereniging Princenhage  € 166,50
19 Bigband 2Swing4U € 162,06
20 St. Martinus Gilde  € 157,62
21 JWWP de Pitstop  € 155,40
22 Popkoor BSUR Breda € 142,08
23 K.B.O. Breda West € 142,08
24 V.C. ’t Aogje € 126,54
25 VG Kegelclub Alle Negen € 102,12

Vers in ’t Aogje

5 MEI HERDENKING BIJ VREDESKAPEL

Onder het thema VREDE zal op dinsdag 5
mei onder leiding van de heer Arie
Roobol een bijeenkomst plaats vinden bij
de Vredeskapel op het Esserplein. 

Na het hijsen van de vlaggen van Polen,
Nederland en Princenhage door de
Scouting wordt de vredeskaars ontsto-
ken. 
Er is voor het thema vrijheid gekozen,
omdat wij die vrijheid in Nederland al
weer 70 jaar hebben, maar de vrijheid
voor de inwoners van de landen die in
hevige oorlogssituaties zitten moeten
zien te overleven, nog steeds niet dich-
terbij komt. 
In dit kader van verlangen naar vrede zal
er tijdens de bijeenkomst gesproken en
gezongen worden. Er wordt afgesloten
met het zingen van het zesde couplet
van het Wilhelmus. U bent van harte
welkom!

Commissie Vredeskapel

24 april: Oranjedisco groep 6-7-8
Zie voor meer informatie de voorpagina

25 april: Oranjeconcert WC Experience
Zie voor meer informatie de voorpagina

25 april: repaircafé in de Dobbelsteen
Op zaterdag 25 april is er van 12.00 tot 16.00 uur Repaircafé in de Dobbelsteen.  
Dit is een open inloop waar een ieder herstelwerkzaamheden aan kleine huishoudelijke apparaten,
kleding, horloges, fietsen etc. ter plekke kan laten doen door een deskundige vrijwilliger. De reparaties
zelf zijn gratis, behoudens onderdelen of materialen. Donaties om de kosten te dekken zijn altijd wel-
kom. Georganiseerd door Tientjes, Theehuis, Werk in de Wijk en WIJ. Locatie: Doelen 36. Ben jezelf des-
kundig en wil je graag iets repareren, neem contact op met Rien Peeters, tel. (076) 525 15 23.

27 april: Koningsdag 
Zie voor het programma de voorpagina

27 april: Princenhof gesloten.
Vanwege Koningsdag is Princenhof op maandag 27 april gesloten. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

1 mei: Wandel en Match bij Princenhof
Op vrijdag 1 mei kun je om 10.00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

5 mei: herdenking bij de Vredeskapel
Om 10.00 uur begint de herdenking (zie artikel in dit Wijkblad) 

6 mei: lezing over Duiste bezetting door Rinie Maas
Op 6 mei om 14.00 uur geeft Rinie Maas een lezing over de Duitse bezetting in Breda tijdens de jaren 
1940-1944. De lezing is in Elisabeth Centrum, Leuvenaarstraat 91 in de AB-zaal. Stadschroniquer Rinie
Maas legt in zijn lezing de nadruk niet alleen op de Duitse bezetting in stad en regio, maar gaat ook
in op de bijzondere positie –vanwege hun beroep- van de Joodse Bredanaars  in de binnenstad en de
dan pas gebouwde wijk Belcrumpolder wordt onder de loep genomen. De lezing is gratis. Van de
brandweer mogen er niet meer dan 80 mensen in de AB-zaal. Vol=vol.

7 mei: Varia-avond Westerwiek
In “Westerwiek” Argusvlinder 298 in Breda is op donderdagavond 7 mei weer een Varia-avond. Deze
avond kunt u kaarten, sjoelen, spelletjes doen of gezellig een praatje met elkaar maken. Entree gratis.
Ook gaan we bloemschikken. Wilt u hiervoor a.u.b. een groot wijnglas meenemen. Entree Euro 2,00 p.
deelnemer. Een avond voor 50-plussers uit Westerpark en Tuinzigt. Zaal gaat om 19.00 uur open.
Aanvang: ca.19.30 uur.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

   

Van de redactie
Dit is wijkblad nummer 31. 
Volgende week (30 april) verschijnen we niet (meivakantie), maar op 7 mei weer wel. 
De week daarop 14 mei komen we weer niet uit (Hemelvaart). 

Daarna gaan we door tot de zomervakantie met als laatste verschijningsdatum (nummer 40) 9 juli. 
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Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag. Tel. secreta-
riaat 5213873. Website: www.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 25/26 april. Vierde zondag
van Pasen. 
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Giny van der Korput. Het Martinuskoor
verzorgt de zang.
Weekend 2/3 mei. Vijfde zondag van
Pasen.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Paul Heye. 
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 26 april 11.00 uur. Johannes
Nooren (fund); Jos Oomen; Overl. echt-
paar Van Mierlo-Plouvier. Zondag 3 mei
11.00 uur. Overl. ouders Van de Ven-van
de Brule (fund); Wout van Gulik.

27 Mei Bedevaart Peerke Donders
Deze kleine bedevaart is vooral
geschikt voor ouderen. Voor degenen
die met een rollator lopen is dat geen
probleem. Hiervoor is plaats in de laad-
ruimte van de bus. We vertrekken om
13.30 uur naar Tilburg vanaf sporthal
Doelen (aanwezig 13.15 uur). Na een
rondleiding in museum, een pauze met
koffie/thee met gebak, eindigt de mid-
dag met een gebedsviering. Kosten €

10,00. U kunt zich opgeven bij het
secretariaat, tel. 5213873, of via de fol-
der achter in de kerk. De reis gaat
alleen door bij voldoende deelname.

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5

Kerkdiensten
26 april: Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. Sofia Oomen uit Zeist. 
3 mei: Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. Wiebe Speelman uit
Heerjansdam. Na afloop is er koffie-
drinken in het Kerken- en Glazenhuis.
Beide diensten aanvang 10.00u.. 

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

De Johanneskerk en de braderie/vrij-
markt:
Na een gezamenlijke dienst met de
Martinusgeloofsgemeenschap op zon-
dag 10 mei, waar iedereen, jong en oud,
van harte welkom is gaat de
Johanneskerk open voor publiek. Er is
dan gelegenheid de kerk te bezichtigen
en er is ruimte om op een andere
manier bezig te zijn met spiritualiteit:
een mooie tekst lezen, een lichtje ont-
steken bij het kruis of gewoon een
poosje luisteren naar het orgel. We
hopen velen te ontmoeten. En buiten
staan we met een stand, waarin we
ons presenteren. Tot dan!

Annahuis: 
Openingstijden-De Inloop: Van maan-
dag t/m donderdag staat de koffie
klaar van 9.30-12.00u. Loop eens bin-
nen, iedereen is van harte welkom!  Kijk
op de website www.annahuis.nl voor
informatie over andere activiteiten
zoals de dialoogrondes, de bezinnings-
momenten of het open-atelier. Het
adres is Haagweg 3, 4814 GA Breda. Tel.
076-5217964 / info@annahuis.nl
Giften voor het Annahuis zijn altijd
welkom op NL79 INGB 0007 4088 16
t.n.v. Stichting Annahuis, Breda. 

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H. v. Wijk. Tel.  8871215
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29 April informatie-
ochtend wijkteam

Princenhage /Heuvel
Princenhage Zorg  Voor Elkaar organi-
seert woensdag 29 april om 10.00 in
de Dobbelsteen (Doelen 36) een infor-
matieochtend door het wijkteam.
Breda heeft 11 over de stad en wijken
verdeelde wijkteams, waarvan Prin -
cenhage/ Heuvel er een is. Het team
bestaat uit zes mensen, die elk hun
eigen vakgebied hebben. 

De teams zijn bedoeld om de door de
overheid veranderde maatregelen op
WMO (Wet Maatschappelijke Onder -
steu ning) gebied, maar vooral in de
ge zond heidszorg, uit te voeren en er
zo handen en voeten aan te geven.
Zeg maar om de vele loketten die er
eerst waren met evenzovele vragen,
tot een minimum te beperken. 

Tijdens de informatieochtend kunnen
alle vragen gesteld worden over huis-
houdelijke hulp, wat moet ik doen als
mijn partner zijn of haar grip op het
dagelijkse leven begint te verliezen en
niet meer “gewoon” kan functioneren
etc. We worden dan wel geacht deel
uit te maken van de participatiesa-
menleving waarin iedereen voor elkaar
klaar staat, maar niet iedereen weet
daarin zijn of haar weg te vinden. 

Zo is burenhulp niet altijd even van-
zelfsprekend en waar kan ik dan
terecht? Het wijkteam is bedoeld om
signalen op te vangen, een uitwer-
king daaraan te geven en alles goed
te “sturen”. Zij zijn degene die de keu-
kentafelgesprekken voeren, waar de
mate van zorg, hulp en of   begelei-
ding uit voortkomt. 
Zowel directe hulp of opname in een
zorginstelling, dagbesteding etc. U
bent van harte welkom op 29 april in
de Dobbelsteen aan de Doelen 36. De
koffie staat klaar.

Helma Raaijmakers.

Taartcoupon
Door deze strook in te leveren op de Dorpswei of Haagsemarkt 
maakt u kans op één van de heerlijke koningstaarten. 
De verloting vindt plaats rond 16.30 uur op de Haagsemarkt.

Naam: ________________________________________________________

Straat: ________________________________________________________ �
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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

Hier had uw advertentie 
kunnen staan! Nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact op!

Drukkerij Van den Wijngaard
Past. v. Spaandonkstraat 31, Breda

tel. 076 - 5 213 700
drukkerij@vandenwijngaard.nl


