
We schrijven 1931 als Piet van Twist aan
de Heuvelstraat in Princenhage voor
het eerst het officiële NAC-shirt aan-
trekt. Piet zal op 27-jarige leeftijd debu-
teren als verdediger in NAC 1. Tot 1954
maakt hij onderdeel uit van het geel-
zwarte vlaggenschip. Zijn nalaten-
schap bestaat uit mooie herinneringen
en een NAC Breda Playground aan de
Pottenbakkerstraat.

Piet van Twistveld
En juist dit Piet van Twistveld is het
decor waar het Team Princenhage zijn
successen aaneenrijgt. De jongens van
het team spelen mee in de NAC Junior
Street League en doen dat zeer ver-
dienstelijk. Ook in de wedstrijd van
vandaag speelt het team frivool en
overtuigend. 

Ze spelen tegen Brabantpark een wed-
strijd die een ongelijke strijd blijkt te
zijn. Bij rust leiden de jongens al met
meer dan 10 doelpunten verschil. Wat
opvalt is de positieve sfeer in het veld.
Een sfeer die het team naar grote
hoogte stuwt. 

We zien dat zelfs keeper Teun aanval-
lende ambities heeft en enkele spelers
knap passeert. Het mag dan ook geen
wonder zijn dat het team op dit mooie
veld uiteindelijk een 29-5 overwinning
boekt.

Meer dan voetbal
“Ze regelen eigenlijk alles zelf. De jon-
gens kennen elkaar allemaal van
Groen-Wit en hebben inmiddels een
goede band samen. Wat opvalt is dat ze
elkaar zo positief coachen,” vertelt

Corné Hagens. Corné is de coach van
het team en roemt ook de betrokken-
heid bij de wijk die de jongens laten
zien. 

Omdat de Street League meer dan
voetbal is kunnen de teams ook bonus-
punten krijgen als ze maatschappelijk
actief zijn. “Inmiddels hebben ze mee-
geholpen met het uitdelen van voed-
selpakketten, hebben ze een bijdrage
geleverd bij de Aogse Winterpret en
zullen ze ook op Koningsdag hun
steentje bijdragen,” aldus Corné. Op 30
april organiseren Thomas, Cas, Teun,
Jannes, Sander, Levi, Jonathan en
Jeroen een toernooi voor kinderen van
9 t/m 12 jaar. Binnenkort gaan ze zelf

de Eerste Rith en Sinte Maerte bezoe-
ken om kinderen enthousiast te maken
voor hun toernooi.

Finale
De wedstrijd van afgelopen zondag
was de laatste. Team Princenhage is
stijf eerste geworden in hun poule en
dat betekent dat ze een sterke uit-
gangspositie hebben op de finaledag. 

Deze dag wordt gehouden op 31 mei bij
het NAC-stadion. Met de bundeling
van goed voetbal en oog voor elkaar
kan het eigenlijk niet anders dan dat
het team hele hoge ogen gaat gooien. 

Ron van Zundert

TEAM PRINCENHAGE BOEKT ECLATANTE ZEGE
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Open Huizendag 28 maart 2015 
van 11.00 uur tot 15.00 uur

Haagweg 268B - Breda € 149.500,-- k.k.
Appartement (70 m²), 1e etage, balkon en gunstig t.o.v. Princenhage
en Centrum.

Klompenmakerstraat 17 - Breda € 235.000,-- k.k.
Tussenwoning, 4 slaapkamers, moderne inrichtingen keuken/bad-
kamer/ toilet.

Bijloopstraat 10 - Breda (Appartement) € 339.000,-- k.k.

Bijloopstraat 22 - Breda (Appartement) € 399.000,-- k.k.

Broekakker 40 - Breda (Hoekwoning) € 199.500,-- k.k.

Ds. Coolsmastraat 17 - Breda (Appartement) € 309.000,-- k.k.

Heuvelstraat 2 - Breda (Hoekwoning) € 229.500,-- k.k.

Vloed 14 - Breda (Splitlevel hoekwoning) € 212.500,-- k.k.

W. Boothstraat 18 - Breda (Uitgebouwde tussenwoning) € 267.500,-- k.k.

Overweegt u de verkoop 
van uw woning?

Bel voor een gratis 
waardebepaling.

Dreef 3  4813 ED Breda  076-515 42 03  www.mechel.nl
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Darya en Beau in de prijzen
In het weekend van 14 en 15 maart von-
den de tweede voorwedstrijden plaats
van de regio Zuidwest-Nederland van
de KNGU. Ruim 400 turnsters kwamen
in Dinteloord in actie. De beste turn-
sters per categorie konden zich plaat-
sen voor de regiofinales en toestelfina-
les. 

Instapper Darya Gungör, die op de eer-
ste voorwedstrijd al tweede was
geworden, wist opnieuw deze plaats te
halen. Jammer genoeg miste ze net het
goud door wat onderdelen uit haar
balkoefening te vergeten uit te voeren.
Haar sprong en brugoefeningen waren
echter dermate goed uitgevoerd dat ze
haar tweede plaats kon veiligstellen.
Op beide toestellen zal ze uit mogen
gaan komen op de toestelfinales. Van
harte gefeliciteerd! 

Een andere turnster die op het podium

mocht plaatsnemen was junior Beau
Visser. Geheel verrast hoorde ze haar
naam noemen toen de winnares van
het brons bekendgemaakt werd. Ook
zij wist de hoogste score van de cate-
gorie te halen op sprong en is daarmee
ook verzekerd van een toestelfinale-
plaats. Gefeliciteerd!

Denise Bogers eindigde op een uitste-
kende 4e plaats, na vorige keer op een
8e plaats te zijn geëindigd. Een misser-
tje op balk zorgde ervoor dat ze niet
alleen net naast de balk maar ook
naast het podium belandde. Ook
Daphne Kruijswijk en Merel Willemsen
eindigden met hun 5e plaatsen niet op
het podium, maar konden toch over
het algemeen tevreden zijn met hun
scores. 
www.svfier.nl

Els Schrik

Complete
mondzorg 

voor u!
Tandartsengroepspraktijk Dental Clinics Breda

Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda
Tel: 076 - 5214214  www.dentalclinics.nl

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

076 - 8503785
Liesbosstraat 68, Breda

�

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

O
ns
 b
ed
ri
jf
 i
s 
24
/7
 b
er
ei
kb
aa
r!

 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
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

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
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.
  TE KOOPmodern, royaal herenhuis aan singel in
Breda Westerpark - 5 Kamers, ruime living 34m2
met hoog plafond 3.15m, tuin 14m diep, woon-
opp. 131m2, perceel 173m2, vrij uitzicht - Aurelia
37. Zie http://funda.nl/48317126 of bel 0800-
2002000/06-51 41 66 71

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
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
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.

Wilt u uw oprit of tuin bestraten?
kwaliteitbestratingen.nl

Snel, goedkoop en vakkundig!
Zaterdag 28 maart houden wij een zwerfvuil
actie! Verzamelen: 13.45 uur in Witwerkerstraat
bij achterzijde B.S. Eerste Rith - Werkgroep
Zwerfvuil Princenhage



Nieuw in Princenhage: repaircafé

In gebouw De Dobbelsteen zijn vele
groepen op allerlei gebied actief. Zo
heeft Kober – Ukkepuk opvang op
maandag, dinsdag, woensdag en don-
derdag. Kober BSO (buitenschoolse
opvang) is op alle weekdagen open.
Scoutinggroepen bezetten vooral
enkele weekavonden, en intensief alle
groepen vrijdagavond en zaterdagmor-
gen. De democratische school Libertad
is alle weekdagen open. De Pitstop is
actief op maandag-, dinsdag- en don-
derdagavond. Sociëteit Doel-Punt is
alle weekdagen open en de scoutshop
is woensdagmiddag, donderdagavond
en zaterdagmorgen open. In het wijk-
blad van vorige week hebben de
Hobbyclub en de democratische school
Libertad aandacht gekregen. Alle ande-
re groepen worden in een volgende
editie van het wijkblad nog belicht. 

Langer bekend
Buiten de reeds genoemde vaste
gebruikers zijn er ook activiteiten die
een incidenteel karakter hebben. Zoals
het repaircafé dat op zaterdag 28 maart
voor het eerst in De Dobbelsteen plaats

zal vinden. Daarna is het repaircafé er
steeds op de laatste zaterdag van de
maand en wel van 12:00 tot 16:00 uur.
Marius van Dongen vertelt erover.
“Landelijk is het repaircafé al langer
bekend. Dichtbij huis was het repaircafé
in de Brink. Van daar verhuist het naar
De Dobbelsteen. Ik ben wel bij de voor-
bereidingen betrokken geweest, maar
Robbert-Jan van Nunen gaat de kar
trekken wat betreft het coördineren van
de verschillende werkzaamheden.” 

Repareercafé
“Je zou het een repareercafé kunnen
noemen, want dat is de bedoeling. Dit
vooral samen met de aanbieder. Het is
natuurlijk de bedoeling dat hij of zij er
zelf ook iets van leert. Kapotte huishou-
delijke artikelen, zoals koffiezetappara-
ten, stofzuigers en dergelijke, maar ook
uw fiets, kunnen wel eens mankemen-
ten vertonen. Ook naai- en verstelwerk
en het repareren van elektronica, com-
puters en gouden en zilveren sieraden
staan op het programma. Heel divers
dus. Er komen enkele vakmensen mee
naar De Dobbelsteen die in de Brink
hun steentje bijdroegen. Het is de
bedoeling dat Robbert-Jan van Nunen
meer deskundige vrijwilligers zal wer-
ven.” Nieuwsgierig geworden?
Aanstaande zaterdag bent u welkom.

Helma Raaijmakers

Van Gogh’s in Princenhage

In memoriam: 
Janus van Nispen

Bekender dan menig politicus heeft
Janus van Nispen uit ’t Aogje het tijde-
lijke met het eeuwige verwisseld. Zijn
heengaan op 19 maart j.l., 90 jaar oud,
is voorgoed. Geboren op 1 oktober 1924
was Janus een van de burgers met een
stempel “Princenhage” in zijn pas-
poort. Zijn reputatie reikte veel verder.
Coureur
Aanvankelijk was Janus coureur. Zijn
debuut maakte hij in 1948. Zijn liefde
voor de fiets is daarmee verklaard.
Iedereen kwam graag bij Janus in de
Mastbosstraat met zijn kapotte fiets
verhaal halen. “Nieuwe buitenband, de
remmen los, spaak uit het achterwiel,
nieuwe bel erop”, herhaalde Janus de
opsomming. “Komt voor elkaar, mor-
gen klaar”. Janus van Nispen, de fiet-
sendokter uit ’t Aogje, repareert nu
misschien de katrollekes van de
hemelladders.
Willem o’ Duijs
In de carnavalsoptocht in Breda
kwam Janus in beeld met een vélo-
cipède, verkleed als baron. Of met een
fiets van drie meter hoog. Of met een
aan elkaar gelaste fiets, overdekt als
een Japanse riksja. Waarmee de kleur-
rijke Bredanaar de televisiemakers
opmerkzaam maakte. Janus was te
gast bij Willem o’ Duijs. De Haagse
sportweek op het Groen-Wit-terrein
was niet denkbaar zonder Janus. 
Kleurrijk
Hij gaf gratis advies aan Willemke
van Tilburg, de mecanicien/verzorger
van Wout Wagtmans uit de
Tonnekensbuurt. In een dorp met 14
fietsenzaken wist Janus van Nispen
zich moeiteloos te handhaven. Toen
iemand hem bezocht met minder
goede bedoelingen voor een nieuwe
fiets en zei: ‘Dan probeer ik ‘m even
uit en ben ik even weg’ om nooit
meer terug te keren, maakte Janus
daar een slagzin van. “Ben even weg
naar Janus van Nispen om een nieu-
we fiets te kopen”. Verkort werd dat:
“Ben even weg”. Die slagzin heeft
Janus opgevolgd, voorgoed. Een fijn
mens met veel vakkennis en veel
sociaal gevoel, ’n echte Aogse mens,
een kleurrijk Bredanaar is niet meer.

Rinie Maas

Paaseieren zoekenDe lente is in aantocht en Pasen dus ook! Wij hebben zeer belangrijk overleg gehad
met de paashaas en hij heeft ons verzekerd dat hij ook dit jaar Princenhage weer zal bezoeken. En dat niet alleen: hij is van
plan om veel paaseieren en prijzen mee te brengen! De paashaas verklapte ons ook dat hij de eieren op een bijzondere manier
gaat verstoppen… Wij zijn erg nieuwsgierig en wij hopen jullie ook. Kom op zondag 5 april (eerste paasdag) met een mooi (ver-
sierd) mandje naar de Dorpswei (Dreef 8) om paaseieren te zoeken tijdens de paasactiviteit van S.K.I.P. in samenwerking met
het SGAP. De paasactiviteit begint om 15:00 uur. De deelname hieraan is geheel gratis. Wij hopen dat jij ook komt! Mocht je
vragen hebben dan kun je ons bellen op de SKIP-o-foon: 06-47440075 of e-mail ons: info@skipprincenhage.nl S.K.I.P.

doen en ideeën voor deze Open
Monumentendag willen aanleveren.
Een aantal is al benaderd maar iedereen
met een leuk idee of programma is wel-
kom. Mail naar de initiatiefgroep als je
meedoet of vragen hebt. Mailadres:
rini.vanderlinden@gmail.com.Rini van
der Linden, Princenhaags Museum

Dorpsraad, OVP, SEP en het
Princenhaags Museum zijn een initia-
tiefgroep gestart om te komen tot een
bijzonder invulling van de Open
Monumentendag 2015. Deze Open
Monumentendag staat gepland in het
weekend van 12 en 13 september. Thema
van deze dag is Kunst & Ambacht. Voor
Princenhage, waarop zaterdag 12 sep-
tember alle aandacht gericht zal zijn, is
het thema Van Gogh’s in Princenhage.
Het Princenhaags Museum start na de
zomervakantie met een tentoonstelling
Vincent, Vincent en Vincent, maar daar-
over leest u later meer. Voor nu is de ini-
tiatiefgroep op zoek naar clubs, organi-
saties in Princenhage die mee willen

Dreef 45, 4813 ED  Breda

Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

LEKKER ... MAKKELIJK!!!

Ook voor horeca en instellingen!
NL

206876
EG

NIEUW!!!

FISH & CHIPS
HEERLIJKE KIBBELING

MET VERSE FRIET, MAYONAISE
EN REMOULADESAUS

ROYALE PORTIE €4,95

(FRIET OOK LOS VERKRIJGBAAR!)
DONNELLI KAPPERS

Heuvelplein 292 Princenhage info@donnelli.nl
4813 GJ Breda 076-5310655 www.donnelli.nl

Deze lente-aanbieding is geldig t/m 3 mei 2015 
en gaat niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Kleurrijk Lentevoordeel
bij Donnelli Kappers!

- Haarkleuranalyse / advies gesprek
- Wasmassage, knippen, modeldrogen 

& finish
- Haarkleuring met enkele high- en

lowlights
- Intensief haarmasker

Dit voor een lente-prijs 
van € 72,50

(Langhaartoeslag € 9,75)
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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

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Aanbieding geldig 26/27/28-03-2015 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 23-04-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

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

Aanbieding geldig t/m 12-04-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 28-03-2015 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 t/m 04-04-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

1 doos tekenpotloden à € 7,95
12 stuks art 8B - 2H

nu met GRATIS tekenblok t.w.v. € 2,95

Dit weekend 
PROEFSTOL met echte amandelspijs

voor € 2,95

Verse kipfilet
15% KORTING

Kom voor de NIEUWE seizoensbehandeling
Ananas-Guave 90 min.

Bereid uw huid voor op de lente/zomer

Normaal € 79,00
Tegen inlevering bon € 72,00

SANS SOUCIS DEEP MOIST DEPOT
Een serum voor een zeer intensieve hydratatie 

van de huid. Voor alle huidtypes!
Nu met GRATIS MASCARA t.w.v. € 17,95

CROFT PINK PORT
Normaal € 13,95     Nu € 11,95

LEUK VERSIERD PAASSNOEP

#

#

#

#

#

#

#

#

NIEUW DIGI-CHICKS
Bewegende kuikens die tsjirpen en fluiten

met de DIGI-BIRDS mee. 
Nu van € 9,99   voor € 8,99

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

Princenhaagse 

bonnenregen

Met inlevering 
van deze bon 25% KORTING25%

Oranjeboomstraat 187, Breda
Leuke 2-onder-1-kap woning met woonkamer,
eetkeuken, bijkeuken, 2 slaapkamers, bergzolder
en stadstuin.
Bouwjaar: 1930
Oppervlakte: 172 m2
Inhoud: 136 m3
Woonoppervlakte: 56 m2
Vraagprijs: € 185.000,-- k.k.

Heuvelstraat 138, Breda
Zeer royale middenwoning met zeer diepe achter-
tuin gelegen op een fraaie locatie in Princenhage.
Bouwjaar: 1960
Oppervlakte: 222 m2�
Inhoud: 355 m3�
Woonoppervlakte: 115 m2�
Vraagprijs: € 200.000,-- k.k.

Argusvlinder 105, Breda
Royale maisonnette met fraai uitzicht, 2 ruime
slaapkamers, loggia, eetkamer, berging en par-
keerplaats.
Bouwjaar: 1998
Inhoud: 335 m3�
Woonoppervlakte: 104 m2�
Vraagprijs: € 215.000,-- k.k.

Don Boscoplein 30, Breda
Goed onderhouden, moderne tussenwoning, 3 slp
en zolder met 2 dakkapellen, achtertuin, berging.
Bouwjaar: 1995
Oppervlakte: 122 m2�
Inhoud: 330 m3�
Woonoppervlakte: 109 m2�
Vraagprijs: € 237.500,-- k.k.

Dreef 68, Breda
Lichte, verrassende woning met 2 slpkmrs met
super diepe achtertuin op een leuke locatie in
Princenhage.
Bouwjaar: 1900
Oppervlakte: 320 m2�
Inhoud: 230 m3
Woonoppervlakte: 111 m2�
Vraagprijs: € 275.000,-- k.k.

Nonnenveld 535, Breda
3-kmr hoekappartement met ruime woonkmr, win-
tertuin, 2 badkmrs, 2 slpkmrs, parkeergarage en
berging.
Bouwjaar: 2001
Inhoud: 400 m3
Woonoppervlakte: 142 m2�
Vraagprijs: € 350.000,-- k.k.

Drielindendreef 55, Breda
Charmante woning met eetkeuken, atelier, 4 slp.,
zolder en berging. 
Toplocatie tegenover Liesbos.
Bouwjaar: 1950
Oppervlakte: 640 m2�
Inhoud: 485 m3
Woonoppervlakte: 180 m2�
Vraagprijs: € 525.000,-- k.k.

OPEN HUIS ZATERDAG 28 MAART
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR!

Dit is een greep uit ons aanbod, kijk voor ons totaal aanbod van huur- 
en koopwoningen op : www.mfvastgoed.nl of loop even bij
ons kantoor binnen aan de Haagweg 392 voor uitgebreide informatie.

Mariska Franken Vastgoed
Haagweg 392, 4813 XG  Breda, tel. 076 - 5217010, E-mail: info@mfvastgoed.nl 

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320
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Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

Wandel en Match bij Princenhof   27 maart
Op vrijdag 27 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.

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. Kosten 12,50 euro
(BredaPas 10 euro). Je dient vooraf in te schrijven. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Rikmarathon in De Koe 28 maart
Op zaterdag 28 maart vindt weer de jaarlijkse rikmarathon van de SGAP plaats in gemeenschapshuis
De Koe aan de Ambachtenlaan 1. De zaal is open vanaf 9:00 uur, het rikken vangt aan om 9:30 uur. De
kosten bedragen 10 euro per persoon. Dit is inclusief een lunch en hapjes. Deelnemers moeten zich
vooraf inschrijven.

Nationale Opschoondag 28 maart
De Werkgroep Zwerfvuil nodigt 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. Als iedereen een beetje doet, blijft het
schone Aogje onze trots. Wij zorgen voor prikstokken en vuilniszakken; breng zelf handschoenen mee.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 29 maart
Zondag 29 maart speelt het eerste elftal van Groen-Wit thuis een echte derby tegen T.V.C. De wed-
strijd begint om 14:30 uur op het eigen veld aan de Postillionstraat.

Varia-avond in Westerwiek 2 april
Op donderdagavond 2 april is in de Westerwiek aan de Argusvlinder 298 de finale van de rik- en sjoel-
competitie. Wie gaan de wisselbekers winnen? De entree bedraagt 2 euro per deelnemer.
Verder maken we het beeldje af in paassfeer. U kunt een bakje meebrengen met een doorsnee van 10
cm voor een paasstukje. 
Entree kost eveneens 2 euro per deelnemer. De zaal gaat open om 19:00 uur. Aanvang: ca.19:30 uur.
Een avond voor 50-plussers uit Westerpark en Tuinzigt.

Thema-avond bij Thebe-Haga 3 april
Op woensdag 8 april 2015 organiseert Thebe-Haga weer een thema-avond. Deze keer is het thema:
Italiaans. Op het menu staat: lasagne bolognese – tagliatelle met roomsaus en kip – tiramisu. De kos-
ten voor de maaltijd zijn 10 euro en de aanvang is om 17:30 uur. 
Aanmelden en betalen voor deze avond bij Gastvrijheid & Voeding van Haga voor 3 april.
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TE?KOOP
Bijloopstraat 10 

te Breda
Vraagprijs 

€ 339.000,-- k.k.

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

RECTIFICATIEJeu de boules weer van start
De lente is begonnen; we gaan weer jeudeboulen! Vanaf woensdagmiddag 1 april
van 14:00 uur tot ongeveer 17:00 uur, speciaal voor onze senioren. Ook jongeren
die op woensdagmiddag een balletje willen gooien zijn welkom. De vrijdagavond
vanaf 3 april om 20:00 uur spelen we ook. De banen zijn gelegen op de Dorpswei,
Dreef 8. Jeudeboulesballen zijn aanwezig en het gaat alleen door bij redelijk tot
goed weer. Entree is 1 euro per deelname en er is koffie, thee, bier, fris en wijn ver-

krijgbaar. 
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen
met Jan van den Bliek, telefoon 076-5144792.
Hopelijk tot ziens op onze club.

Jeu de boules club Princenhage

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

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

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Heditex horren en hordeuren

• Reparatie en onderhoud van uw

zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels

Twijfels over de inzet van je social media?
Nieuwe website nodig? Bel ons nu!

Bekijk de website voor onze 
social media workshops en trainingen:

- 31 maart workshop bij Brandpunt
- 2 april Facebooktraining bij Hub88

www.socialpepper.nl / richard@socialpepper.nl / 06-40557448
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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. 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 28/29 maart. Palmpasen.
Zondag 11.00 uur.  Eucharistieviering met
als voorganger pastor Paul Heye. Het
Martinuskoor verzorgt de zang.
2 April. Witte Donderdag. 19.00 uur.
Eucharistieviering met als voorgangers
pastor Heinz Baart en Adrie Lint. 3 April.
Goede Vrijdag 15.00 uur. Kruis weg waar-
in pastor Henny Spooren-Schaart voor
zal gaan. 3 April 19.00 uur. Gebedsdienst
met als voorgangers pastor Henny
Spooren-Schaart en Giny van der Korput.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Wout en Jolanda van
Gulik-Backx.

Thuis communie ontvangen
Als u of een van uw gezinsleden niet in
staat is naar een van de Paasvieringen
te komen, dan kan thuis de communie
worden ontvangen. U kunt u tot en
met 1 april aanmelden via het secreta-
riaat, tel. 5213873. 

2e Paasdag Hakendover
Onder begeleiding van pastoor Hans
van Geel gaan er op tweede Paasdag
weer bussen vanuit Midden- en West-
Brabant op bedevaart naar Haken -
dover. 
Op de terugweg wordt Scher pen -
heuvel aangedaan. De kosten zijn €

15,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis). U
kunt zich aanmelden voor de busreis
bij Toos de Ceuster, tel. 076 5210986 en
Jeanine Bastiaansen, 06 23 59 58 63.
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Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl

Palmpasendienst 29 maart
Gezamenlijke dienst in de Markuskerk,
Hooghout 96. Voorganger is ds. Ton van
Prooijen. Aanvang 10:00 uur. Geen
dienst in de Johanneskerk.

Kinderkerk en crèche
Op 29 maart om 10:00 uur zijn alle kin-
deren uitgenodigd om in de Mar -
kuskerk palmpasenstokken te komen
maken. 

Kerkdiensten in de Goede Week
2 april: Witte Donderdag. Viering Heilig
Avondmaal. Aanvang 19:30 uur.
3 april: Goede Vrijdag. Dienst van
Woord en Gebed. Aanvang 19:30 uur.
4 april: Stille Zaterdag. Korte gebeds-
dienst. Aanvang 21:00 uur.
Voorganger in deze diensten is ds.
Saskia van Meggelen.

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.
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VIERINGEN VOOR 
KINDEREN ROND PASEN
Zondag 29 maart om 11.00 uur in de
Martinuskerk en in de H. Moeder
Godskerk in Effen: Palmpasen vieren 
In de Martinuskerk zijn op 29 maart
(de zondag van Palmpasen) om 11.00
uur kinderen met hun palmpasen-
stok welkom. De kinderen gaan in
optocht de kerk binnen en maken het
begin van de viering mee. Na het
zegenen van de palmpasenstokken
gaan de kinderen naar huize Haga
waar zij de bewoners blij maken met
het lekkers van hun palmpasenstok.
In Effen maken de kinderen fruit-
mandjes voor zieken en ouderen. Na
de viering van 9.30 uur worden deze
weggebracht.
Goede Vrijdag 3 april in de Martinus -
kerk in Princenhage, om 15.00 uur: 
Kruisweg voor kinderen.
Op Goede Vrijdag lezen we het ver-
haal van het lijden en sterven van
Jezus. In de Martinuskerk is er om
15.00 uur een kruisweg voor de kinde-
ren uit de Nazarethparochie en de
parochie OLV ten Hemelopneming in
Prinsenbeek. We maken een tocht
door de kerk en steken bij elke
gebeurtenis in de laatste dagen van
het leven van Jezus een kaarsje aan. 
Zaterdag 4 april in de Heilige Moeder
Godskerk in Effen, om 19.00 uur: 
Familieviering ‘Op weg naar Pasen’
In deze viering spelen water, licht en
vuur een belangrijke rol. We luisteren
naar verhalen uit de bijbel die ons
vertellen over God die mensen
bevrijdt en leven geeft. Het is een vie-
ring voor jong en oud…alle generaties
zijn hartelijk welkom. 
Zaterdag 4 april om 16.00 uur  in de
parochie OLV ten Hemelopneming in
Prinsenbeek, (Markt 34):
Peuter/kleuter/miniviering rond het
paasverhaal. 
We steken kaarsjes aan, bidden tot
God, zingen een liedje en vertellen
het Paasverhaal in begrijpelijke taal
voor jonge kinderen. En natuurlijk is
er ruimte voor een ‘knutseltje’ en voor
limonade met wat lekkers. Tot paas-
zaterdag!

Palmpasenviering voor kinderen
Op zondag 29 maart om 11: 00 uur vieren we in de Martinuskerk Palmpasen. Kinderen zijn in deze viering met hun palmpa-
senstok van harte welkom. Aan het begin van de viering kom je in optocht de kerk binnen en maak je het begin van de viering
mee. Daarna ga je met alle kinderen naar Huize Haga, waar je de bewoners blij maakt met wat lekkers van je palmpasenstok.
Hoe je een palmpasenstok maakt, kun je hieronder lezen: Maak twee stokken of latjes aan elkaar vast in de vorm van een kruis.
Draai er gekleurde slingers van crêpepapier omheen. Versier alles mooi met groene takjes uit de tuin: buxustakjes. Hang slin-
gers op van pinda’s, krenten, rozijnen of andere vruchtjes. Ook snoepjes en paaseitjes en fruit. Bovenop een broodhaantje: zelf
bakken of bestellen bij de bakker. Tijdens de viering in de kerk krijg je een palmtakje: de staart voor het haantje.

Vers in ’t Aogje

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

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

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek
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