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“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

Mechel van Dort en Josien Visser-van
Dort, die tot nu toe kantoor hielden
aan de Liesbosstraat nummer 8 zijn
inmiddels verhuisd naar Dreef 3. “Ons
kantoor is wel kleiner dan wat we
gewend waren in het pand van onze
moeder, maar we zitten hier wel op een
betere locatie, meer in de loop”.

Twaalf en een half jaar Mechel
Makelaardij
Mechel van Dort (37) is twaalf en een
half jaar geleden als makelaar/taxa-
teur begonnen als zelfstandig onder-
nemer. De officiële benaming van
Mechel is Registermakelaar/taxateur.
Mechel is, voordat zij zelfstandig ging
werken, begonnen bij twee taxatiebu-
reaus. Mechel heeft de driejarige oplei-
ding tot makelaars in Eindhoven
gevolgd en ook een speciale opleiding
tot taxateur voor winkels, kantoren en
de agrarische sector. Mechel is ook een
aantal jaren in dienst geweest bij de
gemeente Kapelle, waar zij taxeerde
voor verzekeringen, onteigening, aan-
koop enz. “Daar deed ik zo’n tweehon-
derd taxaties per jaar, waardoor ik veel
ervaring op heb kunnen doen. Zeker
toen ik voor mezelf begonnen ben
kwam die ervaring goed van pas”. 

Samenwerking zussen bevalt uitste-
kend
“Vrijwel meteen nadat ik voor mezelf
begonnen ben is mijn zus Josien om
het zo maar te zeggen ‘aangeschoven’.
In eerste instantie hielp Josien mij met
hand- en spandiensten, wat uitgroeide
tot volledige samenwerking. Doordat
we dezelfde opvoeding hebben gehad
en over veel zaken dezelfde mening

hebben, kunnen we het
uitstekend met elkaar
vinden en verloopt de
samenwerking vlekke-
loos. Josien (28) is na
haar opleiding Social
Work, richting Maat -
schappelijk werk en
dienstverlening aan de
Avans Hogeschool te
Breda, doorgegaan met
de opleiding Make laar -
dij. Ook Josien is make-
laar/taxateur en is daar-
naast seniorenmake-
laar, dat wil zeggen dat
zij gespecialiseerd is in
het begeleiden en advi-
seren van ouderen die een woning wil-
len aankopen of verkopen. Die speciali-
satie is tot stand gekomen doordat zij
tijdens haar studie een jaar stage gelo-
pen heeft bij WIJ als ouderenadviseur.
Als afstudeerproject koos zij voor het
onderzoek “Ouderen en wonen”.

Vertrouwen
“Wij hebben vertrouwen hoog in het
vaandel staan. Het is natuurlijk niet niks
als je in deze tijd een huis wil kopen of
verkopen. Tien tot vijftien jaar geleden
zetten mensen een bord in de tuin,
waarna het snel verkocht was. Maar dat
heeft consequenties als het mis gaat.
Daarom en mede doordat mensen veel
bewustere keuzes maken, kiest men
tegenwoordig voor het inschakelen van
deskundigen, die de voetangels in het
vizier hebben. Wij lopen eerst het hele
traject door: waar zijn zij naar op zoek,
aan welke buurt geven zij de voorkeur,
enz.. Wij vinden een persoonlijke bena-

dering, waar we uitgebreid de tijd voor
nemen, heel belangrijk. Een woning is
immers de  belangrijkste bron voor leef-
genot. We zien gelukkig de markt weer
aantrekken en starters zorgen weer
voor doorstroming. Bij koop of verkoop
werken wij samen met A.C.Koyen &
Partners, wat betreft het afsluiten van
hypotheken en verzekeringen. Ook
nadat wij bij de notaris zijn geweest,
blijven we contact houden om er zeker
van te zijn dat mensen tevreden zijn”.

Facebook
“Vanwege ons 12 en een halfjarig
bestaan voeren wij op facebook een
actie waarbij een helikoptervlucht
boven Breda gewonnen kan worden,
waarvan op 11 april de uitslag bekend
gemaakt wordt”. De redactie feliciteert
Mechel en Josien en wenst hen veel
succes op hun nieuwe, gezellige, werk-
plek in de Dreef.

Helma Raaijmakers

MECHEL MAKELAARDIJ VERHUISD NAAR DREEF 3

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

TE KOOP
Dreef 37 
te Breda

Vraagprijs
€ 175.000,-- k.k.

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

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird

Actie loopt van 1 april t/m 20 mei 2015 en is al l een voor Luxaf l ex Out door  zonnescher men, type Fi or a Gr ande, Fi or a Compact en

sinds 1930

Steun Stichting C.C. ‘t Aogje tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!!

Als lid van Rabobank Breda mag je jouw stem uitbrengen 

op je favoriete club/vereniging in periode van 2 t/m 14 april.

Geef jouw stem aan stichting C.C. ‘t Aogje op www.rabobank.nl/Breda
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BUURKRACHT WINT TWEEDE PRIJS
ENERGIEBESPARING

De energiemarkt, georganiseerd door
de werkgroep Buurkracht van
Duurzaam Dorp die woensdag 25
maart in de Dobbelsteen plaatsvond,
werd goed  bezocht.
In de Ambachtenbuurt is eind vorig
jaar Buurkracht van start gegaan met
een ludieke actie. Voor een dag werd
gevraagd om in plaats van lichten aan
te doen, kaarsen te laten branden.
Buurkracht is een club mensen die zich
inzet om zoveel mogelijk, mede door
inbreng van goede ideeën, op energie-
kosten te besparen.  De aanwezigen op
de energiemarkt lieten zich uitgebreid
voorlichten over de vele mogelijkheden
die er zijn om duurzaam te gaan leven
door energiezuinige voorzieningen aan
te brengen. En dat dan, door gezamen-
lijk ‘in te kopen’, voordelig te doen. Te
denken valt aan het aanbrengen van
zonnepanelen, betere isolatie van het
huis, met name het dak (waar de mees-

te energie verloren gaat), led-verlich-
ting aanbrengen, dubbele beglazing en
besparen op het gebruik van huishou-
delijke apparaten. 

Venlo eerste prijs
Buurkracht is een landelijk gebeuren,
waarbij Venlo de eerste prijs heeft
gewonnen. De tweede prijs voor
Princenhage is derhalve een mooie ver-
dienste.  Door Buurkracht werd de
tweede prijs aangeboden aan het
bestuur van de  Dobbelsteen, Marius
van Dongen, Jan Postumus en Jos
Joosten. De prijs bestond oorspronke-
lijk uit drie buitenlampen voor de
Dobbelsteen, maar werd door
Lampenlicht.nl verdubbeld tot zes bui-
tenlampen voor de Dobbelsteen.
Energiebesparing: Klein begonnen,
groot gewonnen!

Helma Raaijmakers

Rabobank Clubkas van start

Vandaag, 2 april hebben alle 30.000
leden van Rabobank Breda een per-
soonlijke stemkaart met unieke stem-
code per post ontvangen voor de
Rabobank Clubkas en is de site geo-
pend om op uw favoriete club te stem-

men. Hoe meer stemmen een club
krijgt hoe meer geld ze krijgen uit de
pot van € 60.000. Om een zo groot
mogelijk deel van de pot van € 60.000
naar Princenhage te laten gaan is het
dus van belang dat u uw stemmoge-
lijkheden gebruikt en dan natuurlijk bij
voorkeur op Princenhaagse verenigin-
gen. Met de stemcode kunnen 5 stem-
men worden uitgebracht (Max. 2 stem-
men op 1 vereniging). 

Princenhage is dit jaar weer goed ver-
tegenwoordigd: maar liefst 25 deelne-
mende verenigingen en stichtingen
hopen op uw stem. De deelnemende
verenigingen uit Princenhage zijn:
Avondvierdaagse Princenhage, B.C.
Princenhage, Bigband 2Swing4U, Brè-

da-Boules, De Tien van ’t Aogje,  JWWP
de Pitstop, K.B.O. Breda- west, Kegelclub
Alle Negen, Kerststal Princenhage, Kon.
Harmonie Cecilia Princenhage, Oranje -
comite Princenhage, Popkoor BSUR
Breda, Princenhaags Museum, Princen -
hage’s Mannenkoor, Scouting Sint
Martinus, Sint Nicolaas Comité
Princen hage, St. Martinus Gilde,
Tennispark Princenhage, Vrouwen
Vereniging Princenhage en Zonne -
bloem afdeling Princenhage.

Laat uw stem niet verloren gaan en
zorg dat de clubkassen van de vereni-
gingen in Princenhage goed gevuld
worden. 
Stemmen is mogelijk tot en met dins-
dag 14 april.

KLEINERE WERKEN & ONDERHOUD

Een lekkage, een barst in uw glas-in-lood-raam, scheur in de gevel, een muur plaatsen of uitbreken, houtrot in de kozijnen, stankoverlast uit de 
kruipruimte, kromme deuren of afgebrokkeld stucwerk? Het zijn stuk voor stuk de wat kleinere zaken die u snel en goed wil oplossen, zodat uw 
pand in prima conditie blijft. Bouwbedrijf Balemans regelt het. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

VAN  
NATURE 
ZIJN WIJ 
ONDER 
HOUDENDE 
TYPES.



Rondvluchten boven Princenhage
Na een jaar afwezigheid, zal Floris van Dort vanuit het bedrijf HeliCentre dit jaar weder-
om helikoptervluchten boven Breda en Princenhage gaan uitvoeren. Dit gaat plaatsvin-
den op zaterdag 18 april. Het opstijgen en landen zal gebeuren vanaf de Rietdijk nummer
6. Ook de gelukkige prijswinnaars van diverse evenementen zullen deze dag hun heli-
koptervlucht gaan maken. Een vlucht boven de stad is een hele belevenis en je kunt
Princenhage vanuit een ander perspectief zien.  Het is vanaf nu mogelijk om tickets aan
te schaffen voor de helikoptervluchten. Wil je zeker zijn van een ticket, dan zijn deze te
koop bij Kaatje Jans op de Haagsemarkt 10. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 69,00. Op de
dag zelf is het ook mogelijk tickets aan te schaffen aan de Rietdijk, natuurlijk alleen als
er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Maarten van de Rijt kijkt terug
Net voor het aanbreken van de
Vastentijd maakte C.C. ’t Aogje bekend
dat Maarten van de Rijt ging stoppen
als voorzitter van de club.  Met Pasen
en het einde van de Vastenperiode in
zicht ging het wijkblad in gesprek met
een gedreven carnavalsmens.

Verbinden 
Maarten werd in 1987 lid van C.C. ’t Aogje
en heeft 20 jaar in het bestuur gezeten,
waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter.
Een functie die hij met heel zijn hart ver-
vulde. “Ik ben gek op feesten. En carnaval
is een feest waarbij iedereen gelijk is en
een feest dat mensen samenbrengt en
verbindt, vertelt Van de Rijt. “Dat is ook
de kracht van onze club, mensen van ver-
schillende pluimage zetten zich heel het
jaar in om van carnaval in ’t Aogje iets
moois te maken. Het is eigenlijk een
klein bedrijfje en ik ben er trots op dat ik
daar een bijdrage aan mag leveren”,
aldus Van de Rijt. 

Hoogtepunt
Als hoogtepunt in zijn periode als voor-
zitter noemt Van de Rijt het
Prinsengeburenbal dat C.C. ’t Aogje
vorig jaar organiseerde. Een groot car-
navalsfeest in de Koe waarbij de carna-
valsverenigingen van 11 randgemeentes
waren uitgenodigd. “Dat hebben we
toen echt heel goed gedaan”, vertelt hij
trots. “En eigenlijk mogen we wel wat

vaker trots zijn. We zijn vaak erg kritisch
op onszelf - en natuurlijk is dat goed –
maar we moeten niet vergeten dat het
ieder jaar een mooi feest is, waarbij
eigenlijk nooit iets vervelends gebeurt”.

Plezier
Op de vraag wat het hem als mens
gebracht heeft zegt Van de Rijt dat hij
geleerd heeft om nog beter naar men-
sen te luisteren. “Je moet in staat zijn
bepaalde signalen op te pikken en
open kunnen staan voor anderen.
Bijvoorbeeld openstaan voor andere
carnavalsverenigingen en er samen
met hen een groot feest van maken.
Want het heeft me bovenal een hoop

Maarten van de Rijt (links) verricht de laatste officiële handeling als voorzitter van C.C. ’t Aogje

plezier gebracht”, vertelt Van de Rijt. De
opvolger van Maarten is Charles van
Kerkvoorde. Aan hem de taak om als
roerganger het feestend schip naar een
mooie carnaval te loodsen. Maarten zal
gewoon lid blijven van de C.C. en zich
richten op de Aogse Avonden en het
buitengebeuren van het carnaval. “Ik
laat een bestuur achter dat klaar is
voor de toekomst. Ze zijn energiek en
ambitieus en hebben er echt veel zin
in”, besluit de voormalige voorzitter. En
zij niet alleen, maar heel Princenhage
kijkt nu al uit naar de dagen die vooraf-
gaan aan de Vastenperiode.

Ron van Zundert

De gemeente gaat op dinsdag 7 april
starten met het groot onderhoud aan
het asfalt in de Wethouder Van
Haperenstraat. De werkzaamheden
duren ongeveer tot eind mei en wor-
den uitgevoerd door Schapers en Zoon
BV uit Raamsdonkveer.

De werkzaamheden worden in vier
fasen uitgevoerd. Per fase wordt een
gedeelte van de straat afgesloten. De
fasering ziet er als volgt uit:

Start uitvoering groot onderhoud Weth. van Haperenstraat
Fase 1: Heilaarstraat tot inrit Bakker
Wim (week 15, 16 en 17)

Fase 2: Inrit Bakker Wim tot aan de krui-
sing met Adriaan Klaassenstraat (week
17, 18 en 19)

Fase 3: Adriaan Klaassenstraat tot de
Bocht (week 19, 20 en 21)

Fase 4: vanaf de Bocht tot aan de
Zuilenstraat (week 21 en 22)

Tijdens de werkzaamheden zijn delen
van de Wethouder van Haperenstraat
niet bereikbaar. 

De gemeente heeft de hulpdiensten
hiervan op de hoogte gesteld. 

Voor informatie over de werkzaamhe-
den kunt u contact opnemen met de
heer M.  Maliepaard van de Gemeente
Breda, telefoon( 06) 52813769 of e-
mail: m.maliepaard@breda.nl.
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Voor het complete onderhoud van uw auto
Groot en klein onderhoud, schade en reparaties. 
Banden, accu’s, uitlaten, aircoservice.

Dreef 83b, 4813 EE Breda
Tel: 076-5225507 
www.vancampenhout.nl

Vakantie??

Met wat extra bagageruimte neemt u meer mee.

Laat u informeren over koop of huur van een dakkoffer.

Verkoop en verhuur van:
Bagage-boxen, dakdragers en fietsdragers

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 

Onze relaties beoordelen 
ons met gemiddeld 8.4

Lees op onze website de reviews!
www.vandenwijngaard.nl

Pastoor van Spaandonkstraat 31 Telefoon (076) 5 213 700 E-mail drukkerij@vandenwijngaard.nl
4813 BR  Breda Fax (076) 5 224 676 Internet www.vandenwijngaard.nl

 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

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
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
Gooi uw oude platen niet weg! Heeft u nog
LP’s en singles in huis? Deze verzamelaar is 
er erg blij mee. Als het een en ander nog in
goede staat is, is een vergoeding mogelijk. 
Bel 06-29 44 66 55
Op 10 april a.s. Spirituele avond in de
Kievitslaar, Rijsbergseweg 354, Breda. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Entree € 7,50 incl.
koffie/thee - Informatie? Tel. 076-571 37 03 -
www.academievoorzelfontwikkeling.nl
Stem op C.C. ‘t Aogje tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne! Als lid van Rabobank Breda
mag je jouw stem uitbrengen in de periode van
2 t/m 14 april op je favoriete club/vereniging.
Geef jouw stem aan Stichting C.C. ‘t Aogje op
www.rabobank.nl/breda

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

Ook voor reparaties & onderhoud van Uw piano.



Kledinginzameling  Doskonale 4 april
Op zaterdag 4 April  a.s. zamelt “DOSKONALE” weer gebruikte kleding en schoenen
in. De kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenie, voormalige
Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur worden aange-
boden bij garage van Campenhout aan de Dreef 83 te Princenhage. Wie de kleding

onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding op zaterdag-
morgen aan huis opgehaald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen.
Voor inlichtingen : 076-5229330 Wij doen dit elke eerste zaterdagmorgen van de maand.

Paasactiviteit SKIP 5 april
SKIP organiseert op 5 april een leuke paasactiviteit op de Dorpswei (Dreef 8). Je mag met een
mooi versierd mandje naar de Dorpswei komen om paaseieren te zoeken. Aanvang : 15.00 uur.
Deelname hieraan is geheel gratis. 

Princenhaags kampioenschap eierwerpen 6 april
SEP organiseert voor de 5e keer het kampioenschap eierwerpen op Tweede Paasdag maandag 6 april.
De eieren zullen weer volop gegooid worden, gevangen en gekopt. Nieuw dit jaar is de wedstrijd voor
KIDS voor kinderen in groep 6,7 of 8. Deze wedstrijd begint om 12.00 uur. Om 14.00 uur is het de beurt
aan de volwassenen. Inschrijven en meer info vindt u op www.stichtingevenementenprincenhage.nl 
Thuiswedstrijd Groen-Wit 6 april
Tweede Paasdag, maandag 6 april speelt Groen-Wit om 14.30 uur thuis tegen NOAD uit Tilburg.
Princenhof is maandag 6 april gesloten
Vanwege 2e Paasdag is Princenhof op maandag 6 april gesloten. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
Muziek en Bingo op maandagmiddag 2e Paasdag 6 april
Vanaf 14.00 uur spelen en zingen voor u Klein Amusement. Ze komen spelen met 2 personen op accor-
deons en 1 persoon op keyboard en een zangeres. Tijdens de pauze’s draaien we 4 rondes bingo met
mooie prijzen. Entree € 5,00 inclusief de bingorondes. De zaal gaat om 13.30 uur open. Aanvang 14.00
uur tot ongeveer 16.15 uur. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen Jan
Verstraeten 06.53978571. Plaats: Westerwiek, Argusvlinder 298
Wandel en Match bij Princenhof 10 april
Op vrijdag 10 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.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Koningsweekend in Princenhage 
Dat Princenhage niet vies is van een
feestje en dat 1 dag feesten niet
genoeg is, is wel bekend. Daarom is
koningsdag 2015 omgedoopt tot
koningsweekend. In het weekend rond
Koningsdag zijn er in Princenhage tal
van activiteiten. 

Oranjedisco: 24 april 
Het SGAP organiseert samen met het
Oranjecomité Princenhage op vrijdag-
avond 24 april de Oranjedisco. Alle leer-
lingen van groep 6, 7 en 8 zijn van 19.30
uur tot 22.30 uur welkom in gemeen-
schapshuis De Koe om het dak eraf te
feesten! Dresscode: spetterend oranje.
Entreekaarten kosten € 3 (inclusief 1
consumptie) en zijn te verkrijgen op 21
en 22 april op de basisscholen in
Princenhage en op 23 en 24 april bij
drogisterij Brocks en Bachman op de
Haagsemarkt. 

WC Experience: 25 april 
Op zaterdag 25 april komt de Brabantse
feestband WC Experience weer naar de
Koe. Gegarandeerd een avond met veel
rock & lol! Deze avond zal Princenhage
ook kennis maken met de nieuwe bas-
sist van de WC experience, Jozz
Verheijen. De zaal is deze avond open
vanaf 21.00 uur. Kaarten zijn te reserve-
ren via info@sgap.nl en kosten € 12,50. 

Koningsdag: 27 april 
Vanaf 9.30 uur barst het Koningsfeest
los op de Dorspwei (bij slecht weer
wordt uitgeweken naar de Koe). Het
Oranjecomité Princenhage zorgt voor
een goed gevulde dag. De vlag wordt
gehesen, het Wilhelmus wordt gezon-
gen, er is een optreden van ballet-
school Nana Vanderpluym en daarna
zijn er tal van leuke spelletjes en lucht-
kussenattracties voor de kinderen.

Rond 11 uur verzorgt het opleidingsor-
kest van Harmonie Cecilia een mini-
concert. Tussen de middag organiseert
SEP een poffertjesfestijn op de
Haagsemarkt. Daarna kunnen we weer
terug naar de Dorpswei want het feest
gaat om 14.00 uur verder met de
Koningsbingo. 

Om 16.00 uur vindt op de Haagse -
markt de taartverloting van de vlagwe-
strijd plaats. Hierna is er nog alle tijd
voor een stukje live muziek en een
heerlijke borrel. In het koningsweekend
moet je dus in Princenhage zijn.

WC Experience in De Koe (Foto: Armin Floren)
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Nagellak blijft minimaal

2 à 3 weken mooi!

Gellack
normaal € 26,50

nu in de maanden april & mei

€ 20,00
Incl. vijlen van de nagels.

Sierske Daas 

Huidverzorging

Doelenstraat 1, Breda

076 - 522 80 58

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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Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Luxe paasontbijt tussen 10-12 uur voor € 2,50
Alleen bij Life & Garden Breda

2e Paasdag geopend

Alleen op 2e paasdag

tussen 10 en 12 uur

20% korting op alles

in de winkelwagen*
* Niet geldig op lopende aanbiedingen, zie www.lifeandgarden.nl

7 dagen per week geopend!



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  
Witte donderdag 19.00 uur. Eucha -
ristieviering met als voorgangers pastor
Heinz Baart en Adrie Lint. Het Martinus -
koor verzorgt de zang. Goede Vrijdag
15.00 uur. Kruisweg met als voorganger
pastor Henny Spooren-Schaart. 19.00
uur. Gebedsdienst met als voorgangers
pastor Henny Spooren-Schaart en Giny
van der Korput. Het Martinus koor ver-
zorgt de zang. Paaszaterdag 21.00 uur.
Paaswake met als voorgangers pastor
Heinz Baart en Adrie Lint. Het
Martinuskoor verzorgt de zang. Zondag 5
April. Pasen. 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Paul Heye.
Het Jongerenkoor Princenhage verzorgt
de zang. De peuter/kleuterviering die in
het parochieblad Lieve Hemel gepland
staat voor 14.00 uur gaat wegens
omstandigheden niet door.
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Maria Johanna Goos
(fund); Wout en Jolanda van Gulik-
Bakx; Martinus van Bilsen; Cornelia van
Haperen-Verschuren; Toon Voesenek;
Voor de overleden leden van de broe-
derschap Hakendover.

  

 

  

  

   

Johanneskerk

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

Kerkdiensten in de Goede Week
2 april: Witte Donderdag. Viering Heilig
Avondmaal. Aanvang 19.30u..
3 april: Goede Vrijdag. Dienst van
Woord en Gebed. Aanvang 19.30u..
4 april: Stille Zaterdag. Korte gebeds-
dienst. Aanvang 21.00u.
Voorganger in deze diensten is ds.
Saskia van Meggelen.

Kerkdienst 5 april PASEN 
Wij vieren het feest van de Opstanding
in een dienst van Woord en Gebed.
Voorganger is ds. Saskia van Meggelen.
Aanvang 10.00u.. 

Na de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een kopje kof-
fie of thee in het Kerken- en
Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen vanaf ongeveer 4 tot 12
jaar zijn met Pasen uiteraard van harte
welkom (10.00u.)! Voor de allerklein-
sten is er opvang in het Glazenhuis.
Meer info bij juf Chiara, tel. 076-
5711016.

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.martin-
mans.nl) Tijd: 19.30-21.00u.. 

Na afloop staat er in het Kerkenhuis
een kopje koffie klaar. Toegang is gratis,
een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd
voor de Voedselbank Breda.

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

  

 

Dienstverlening
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Martinuskerk

J

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.
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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

Dreef 45, 4813 ED  Breda

Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

Ook voor horeca en instellingen!

NL

206876

GOEDE VRIJDAG 3 April

VISDAG 
NU OOK VERSE FRIET


