
Vanaf 2 juni trekken honderden
Princenhagenaren door het dorp om
het felbegeerde kruisje van de
Avondvierdaagse op te halen op vrij-
dagavond 5 juni, de slotavond. Dit suc-
cesvolle evenement vindt voor de 36ste
keer plaats en is uitgegroeid tot een
van de grotere happenings in ons dorp.
De redactie ging langs bij Bartjan de
Keijzer, de kersverse voorzitter van de
Avondvierdaagse, en Loes de Vetter,
secretaris en PR-dame, om te polsen
hoe de voorbereidingen ervoor staan.

Verwachten jullie een nieuw record?
“Poe… ik heb geen idee”, zegt Loes. “De
avondvierdaagse leeft wel steeds meer,
ook bij de ondernemers en de scholen.
Sinds 2012 verzorgt de Ouderraad van
De Boomgaard de inschrijvingen zelf op
school. Wij hopen nog steeds dat De
Eerste Rith en Sinte Maerte dat voor-
beeld volgen,” licht ze toe. In 2007, nog
niet eens zo lang geleden, waren er 220
lopers. Vorig jaar stond de teller stil bij
1363 deelnemers. Een enorme toename.

Verandert er iets dit jaar?
“In ieder geval is er een nieuwe route
voor de 5 kilometer op dinsdag”, vertelt
Bartjan. “Routes veranderen is ingewik-
keld”, legt hij uit. “Het is de bedoeling
om routes te vernieuwen en er zit ook
wel beweging in, maar dat kost
gewoon tijd.” Loes voegt daaraan toe
dat een nieuwe route bij voorkeur niet
moet overlappen met een route van
een andere wijk. Zo bleek een paar jaar
geleden de Princenhaagse route
samen te komen in het Mastbos bij de
route uit ‘t Ginneken. “Tja,  en toen was
een aantal Princenhaagse wandelaars

achter de verkeerde horde gaan aanlo-
pen en kwam uit in ’t Ginneken. En
wellicht andersom ook!”

Zijn alle vrijwilligers in stelling
gebracht?
Bartjan heeft zijn eerste optreden als
voorzitter er net opzitten door alle vrij-
willigers toe te spreken. Een club van
vijfenzeventig mensen zorgt voor

Avondvierdaagse: een groots evenement
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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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

onder andere de controleposten en het
stempelen van de kaartjes, voor de vei-
ligheid op straat als verkeersregelaars
en het uitdelen van gesponsorde klei-
nigheidjes. Ze zijn er klaar voor! De
organisatie hoopt op een record aantal
deelnemers; wij wandelaars hopen op
een record temperatuur.

Alexandra Middendorp

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

TE KOOP
Heuvelstraat 20 

te Breda

Vraagprijs: 
€ 125.000,-- k.k.

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

De club van vrijwilligers die de Avondvierdaagse mogelijk maakt.

De spelregels van de avondvierdaagse
• Voorinschrijving op maandag 1 juni van 18:30 tot 20:00 uur in De Koe,

Ambachtenlaan 1
• Bijdrage bij voorinschrijving: 3 euro per persoon
• Bijdrage bij inschrijving op dinsdag: 4 euro per persoon
• Er kan worden gekozen voor de 5 kilometer of de 10 kilometer route
• Deelnemers aan de 10 kilometer starten elke avond om 18:30 uur
• Deelnemers aan de 5 kilometer starten elke avond om 18:45 uur en op vrijdag

om 19:00 uur
• Bewoners van Thebe Lucia en Haga starten hun 3 kilometer elke avond om

19:00 uur
• Alleen deelnemers met een bewijs van inschrijving ontvangen onderweg een

traktatie
• Het inschrijfnummer in combinatie met vier afgestempelde kaarten geeft

recht op deelname aan de loting van prijzen. De hoofdprijs is een helikopter-
vlucht!

• Naast de Koe is tot 21:00 uur een bewaakte fietsenstalling
• Voor meer informatie: 06 23406686 of www.avondvierdaagse-princenhage.nl

Princenhaagse 

bonnenregen

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
www.labarrique.nl

Deze aanbieding is geldig t/m 11-06-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Deze aanbieding is geldig t/m 30-05-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 01-07-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Geldig t/m 04-06-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 03-07-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig op 29-05-2015 en 30-05-2015 alleen tegen inlevering van deze bon.

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

Deze aanbieding is geldig t/m 4-06-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon. Geldig t/m 04-06-2015 en tegen inlevering van deze bon.

A4 rolsnijmachine
met 3 verschillende snijmogelijkheden: recht, golf en geperforeerd.

Uitschuifbare arm voor het snijden van 30x30 papier.
NU van € 12.50 voor €  9,95

Verse aardbeienvlaai
10 personen 12,50

Gepaneerde Schnitzels
5 HALEN 4 BETALEN

I-curl wimperkrul behandeling
+ wimpers verven

normaal € 48,50 nu voor € 45,00

1 EURO KORTING 
OP NOUGAT

NIEUW Likeur van brouwerij de
Pimpelmeesch uit Chaam.

Gemaakt van de Chaamse tripel met sinaasappel en vanille.
€14,95 (naar een idee van de vrouw van de brouwer)

stomerij: 2 pantalons
3e pantalon GRATIS

#

#

#

#

#

#

#

#

diverse maten, 
kleuren,
patronen

90x120 kant&klaar 78,50

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

Dreef 1
4813 ED, Breda
T. +31(0)76 532 74 67
E. info@hollyjolly.nl
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Help! Bouwlocatie gezocht!
Met de zomervakantie in het vooruit-
zicht is dit voor veel lezers misschien
een vreemde oproep maar voor een car-
navalsvereniging zoals De Zuilen -
schuivers staat het hele jaar in het teken
van het mooie feest in februari.
Maar deze vereniging maakt zich grote
zorgen. Wij zijn al enige tijd op zoek
naar een nieuwe bouwlocatie.
Jarenlang waren wij te gast aan de
Liesbosstraat 8, maar na de verhuizing
van Thea van Dort kunnen wij daar niet
meer terecht.

U kent De Zuilenschuivers toch zeker
wel? Die leuke club jonge mensen met
blauw-gele kieltjes en polo's. Al 35 jaar
present in de Aogse en Kielegatse
optocht en trouw deelnemer aan de
Weilandgames en Dorpskwis.
En dus op zoek naar een nieuwe bouw-
locatie. Niet voor het bouwen van een
hele grote wagen zoals C.V. Simpel dat
al jaren doet,  maar gewoon om een
bescheiden wagentje te bouwen zoals
u van ons gewend bent. Afgelopen jaar
was dat een naaimachine, maar mis-

schien herinnert u zich ook nog wel
onze brandweerwagen of onze piano
met dansende paarden.
Wat zoeken wij dan precies? Een locatie
waar wij kunnen bouwen aan ons
wagentje, van zo'n 25-30 m2.  Het is erg
handig als er elektriciteit aanwezig is
en het liefst blijven wij in Princenhage

of in de buurt van Princenhage.
Wat krijgt u ervoor terug? Graag lich-
ten we dit persoonlijk toe maar uiter-
aard een hoop gezelligheid! 
Weet u voor ons een nieuwe bouwloca-
tie? Mail dan naar info@dezuilenschui-
vers.nl of bel naar Kim van Beek: 06-
30339446.

Benefietconcert op de dorpswei in Princenhage

Op zondag 14 juni vindt er op de dorps-
wei  in Princenhage een benefietcon-
cert plaats ten bate van de stichting JiP
( jongeren in pleeggezinnen)  door  de
Blue Cover Band. 

Blue Cover is een Full Range cover band
die muziek speelt uit de jaren 60, 70,
80, 90 en 00. Ook de stijlen die
gespeeld worden zijn zeer gevarieerd.
Pop, rock, reggae, ballad en smartlap.
Kortom er is voor ieder wat wils. De
band bestaat uit: Babs Jansen (zang),
Ron Busio (gitaar, mandoline, mond-

harmonica en zang), Aart van Dijk
(gitaar), Eddy van der Veeken (basgitaar
en zang), Frank Jansen (keyboards en
zang) en Ad Dekker (drums en zang) 

Zij zullen 3x een sessie van ruim een
uur spelen. Als entree wordt er een vrij-
willige bijdrage gevraagd voor de stich-
ting JiP. Bij slecht weer zal het concert
plaatsvinden in gemeenschapshuis de
Koe, ambachtenlaan. Het concert
begint om 14.00 uur. Einde 17.00 uur. 

De stichting JiP ( jongeren in pleegge-

zinnen) bestaat uit een groep enthou-
siaste vrijwilligers uit alle delen van het
land die zomerkampen en weekenden
organiseren voor kinderen en  jongeren
uit pleeggezinnen. Het betreft hier een
speciale doelgroep die in hun jonge
leven al vaak het een en ander hebben
meegemaakt en  een verleden met zich
meedragen wat verre van ideaal is. Zij
zijn door uiteenlopende redenen vaak
voor lange tijd uit huis geplaatst en
ondergebracht in een pleeggezin. Onze
vrijwilligers gaan,  geheel belangeloos,
mee op deze kampen.  Het zijn alle-
maal vrijwilligers die een grote mate
van betrokkenheid hebben met de
doelgroep. De stichting JiP zorgt er voor
dat  pleegkinderen uit het hele land
met elkaar in contact komen.  Hiermee
stimuleren wij het uitwisselen van
ervaringen met lotgenoten.  Door onze
activiteiten  ontlasten wij pleeggezin-
nen even zodat ook zij kunnen genie-
ten van een dik verdiende rust.
Als stichting functioneren wij geheel
zelfstandig zonder enige vorm van sub-
sidie vanuit de overheid. Toch proberen
we de kosten voor de pleegouders zo
laag mogelijk gehouden.  

Meer info op www.stichtingjip.nl of
Koen Melis (0646199513)

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 

Het adres voor:
Kleuterballet va.a. 4 jaar, Kinderballet v.a. 6 jaar,

Klassiek ballet, Modernballet, 
Tapdance, Streetdance 

en diverse Aerobics lessen.

Op de dreef 34a zit ook Cambré Dancewear 
waar u terecht kunt voor alle soorten 

balletkleding  en schoenen van Papillon en Bloch.

Zie www.cambre.nl voor alle info en openingstijden. Dreef 34a tel: 076 - 5218886/5200620

Balletschool Nana Vanderpluym 

 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
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
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.
Voor-inschrijven voor de 36e Avondvierdaagse
Princenhage: maandag 1 juni van 18.30 tot
20.00 uur in de Rabozaal van De Koe. 36e
Avondvierdaagse Princenhage: 2 t/m5 juni.

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
Inlichtingen: 076-5227375 of www.avondvier-
daagse-princenhage.nl
Riool verstopt of afvoer aan vervanging toe?

bak/keuken/toilet/hwa leiding
bel 06 - 38934256 www.deheusinfra.nl

Voor al uw riool- of straatwerkzaamheden.
Te koop: Stompe deuren: 830x2015, dichte

binnendeur, vernis. 830x2000 dichte brand-
werende binnendeur met cilinderslot, vernis.

830x2115, buitendeur Merbau, vernis met
groot venster met isolatieglas.

830x2015 massief grenen profiel binnendeur
met venster, zonder glas, nieuw.

830x2115 buitendeur Merbau, vernis, met
groot venster, met isolatieglas.

Tevens: Pelgrim elektrisch wit fornuis met
oven (z.g.a.n.)

Als u ons sms stuurt, op nr 0628907757, bel-
len we u terug!
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Donderdag 28 mei, 20.00 uur, Algemene ledenvergadering
Dorpsraad.
Voor de agenda: zie wijkblad van vorige week. 

Zaterdag 30 mei, 20.00 uur Gemeenschapshuis de Koe: Wim Daniëls
in de Koe
Zie voor meer informatie het artikel in dit wijkblad. 

Maandag 1 juni: 18.30 – 20.00 uur, de Koe: Inschrijving avondvier-
daagse Princenhage
Voor meer informatie zie de voorpagina van dit wijkblad.

Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni: Avondvierdaagse Princenhage

Donderdag 4 juni: Varia-avond Westerwiek
In “Westerwiek” Argusvlinder 298 in Breda is op donderdagavond 4 juni weer een Varia-avond. Deze
avond kunt u rikken, jokeren met aan het eind van de avond een dagwinnaar. Deze krijgt een leuke
prijs. U kunt ook sjoelen, spelletjes zoals Rummikub enz. doen of gezellig een praatje met elkaar
maken. Entree Euro 2,00 p. deelnemer. Ook gaan we bloemschikken.
Wilt u hiervoor a.u.b. een gebaksbordje meebrengen. Een avond voor 50-plussers uit Westerpark en
Tuinzigt. Zaal gaat om 19.00 uur open. Aanvang: ca.19.30 uur.

Vrijdag 5 juni: Wandel en match Princenhof
Op vrijdag 5 juni 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

W  

  

  

   

Nalatenschap en
erfenis door
Notaris Dicou

Mogelijk heeft u er wel eens bij stil
gestaan dat met het ouder worden
ook regelingen getroffen moeten
worden om uw bedoelingen met
afspraken in de nalatenschap en erfe-
nis te regelen.
Notaris Dicou hebben we daarom
gevraagd om in deze toch wat lastige
materie duidelijkheid te verschaffen,
zodat problemen in de toekomst ver-
meden worden en u de wetenschap
hebt dat u de zaken naar uw wil en
belang hebt geregeld. Datum: don-
derdag 11 juni, 10.00 uur. Locatie:
Gemeenschapshuis de Koe,
Ambachtenlaan 1.
Het is goed om juist in een vroeg sta-
dium stil te staan bij het regelen van
uw wil en daarmee narigheid en
onduidelijkheden bij uw kinderen of
verwanten te voorkomen,  als u zelf
niet meer bij machte bent om het te
regelen.
Princenhage Zorg Voor Elkaar

Samen tegen epilepsie
Helpt u ook mee collecteren voor men-
sen met epilepsie? 
Van 8 tot en met 13 juni 2015 vindt de
jaarlijkse collecte van het Epilepsie -
fonds plaats. Om door te kunnen gaan
met de epilepsiebestrijding kan het
Epilepsiefonds de hulp van nieuwe col-
lectanten heel goed gebruiken. 

Want hoe meer collectanten, hoe meer
geld er kan worden opgehaald voor
mensen met epilepsie.   

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen
met epilepsie. Zij kunnen onverwachts
een epileptische aanval krijgen: een
plotselinge, tijdelijke verstoring van
het elektrisch evenwicht in de herse-
nen. 

Gelukkig hebben de meeste mensen
met epilepsie baat bij medicijnen.
Maar helaas blijft 30 procent last hou-
den van aanvallen. 

Onderzoek is nodig 
Epilepsie is nog niet te genezen. Weten -

schappelijk onderzoek naar de oorza-
ken van epilepsie is daarom van groot
belang. Het Epilepsiefonds financiert
onderzoeken die genezing dichterbij
brengen. 

Samen met duizenden vrijwilligers
zamelen we tijdens de collecteweek
geld in voor epilepsieonderzoek. 

Naast het steunen van onderzoek, geeft
het fonds voorlichting en hulpverlening
waaronder aangepaste vakantiereizen
voor mensen met epilepsie. 

Doe mee 
Collecteren kost slechts een paar uur
tijd. En wie collecteert, levert een bij-
drage aan een goede behandeling en
begeleiding van mensen met epilepsie. 

Wilt u zich in de tweede week van juni
als collectant inzetten?

U kunt contact opnemen met Mevr. J.
Martens, tel: 06-12176929

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

DE HUISDRUKKER
BREDA

Past. v Spaandonkstraat 31, 
4813 BR Breda

Telefoon 076 5 213 900

E-mail:
breda@huisdrukker.nl

www.breda.dehuisdrukker.nl
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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.nazarethparochie.nl en
emailadres: martinus@rkbredawest.nl
Elke dag is één pastor bereikbaar voor
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen en andere dringende 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 30/31 mei. Heilige Drie-
Eenheid.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastoor Paul Heye.
Het Martinuskoor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jos Oomen ( jrgt);
Overl. ouders Rommers-van Nijnatten.

Verzorgingshuis Haga
Vrijdag 5 juni is er om 10.30 uur een vie-
ring van Woord en Communie met als
voorganger pastoraal werker
Wilhelmien Franken.

28 Juni afsluiting werkjaar
Zondag 28 juni is om 11.00 uur de vie-
ring ter afsluiting van het werkjaar. Het
programma volgt nog.

Ziekentriduüm
Op 21, 22 en 23 juli wordt in de
Sacramentskerk weer het jaarlijkse zie-
kentriduüm georganiseerd. Een drie-
daagse van bezinning, ontspanning en
gezellig samenzijn voor mensen die
daar behoefte aan hebben. De drie
dagen zijn als volgt ingedeeld: in de
ochtend ontvangst met een kopje kof-
fie of thee en een eucharistieviering,
daarna lunch en een ontspanningsge-
deelte. 
Er wordt afgesloten met een viering in
de kerk waarna een ieder vanaf 15.45
uur weer naar huis gaat. Mocht u deze
dagen bij willen wonen, dan kunt u
zich voor vrijdag 12 juni opgeven bij
Marion Commissaris, Groot
IJpelaardreef 82, 4834 HP Breda, tel. te
bereiken 076 5650836 tussen 18 en 20
uur).
Email: w_commissaris@hotmail.com

  

 

  

  

   

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

Kerkdienst 31 mei: Zondag Trinitatus
Op deze zondag van de Drie-eenheid is
er om 10.00u. een Dienst van Woord en
Gebed. Voorganger is ds. Ton van
Prooijen. Voor kerkdiensten en het laat-
ste nieuws: www.protestantsege-
meentebreda.nl  

Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag-, dinsdag- en donderdag-
morgen van 09.30 tot 12:00 u.. De
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09.30 tot 11.30 u.. Meer
informatie vindt u op www.anna-
huis.nl en www.straatkrantbreda.nl 

Zomerzangavond woensdag 10 juni
19.30-21.00u.
Er worden liederen gezongen uit o.a. het
(Nieuwe) Liedboek, de Ev. Lied bundel,
Huub Oosterhuis en Joh. de Heer. De
algehele leiding is in handen van ds.
Saskia van Meggelen en aan het orgel
zit de landelijk bekende organist Martin
Mans. Na afloop staat de koffie klaar in
het Kerkenhuis. Toegang is gratis. Uw
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor
de Voedselbank van Breda.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant.

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen. Tel. 06-22576592

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

  

 

Dienstverlening

B   

  

   

  

 

  

  

   

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.

Verwendag Westerwiek voor senio-
ren van Tuinzigt-Westerpark Breda

Op 18 juni organiseren vrijwilligers weer
een jaarlijkse verwendag.  Het thema is:
”Met de muziek mee”  Er zijn leuke
optredens met zang, dans en entertain-
ment.  
De gratis toegangsenveloppen liggen
bij de receptie van Woonzorgcentrum
Westerwiek voor u klaar.  
Deze kunt u afhalen vanaf dinsdag 9
juni vanaf 10.00 uur. De toegangsenve-
loppen kunnen niet gereserveerd wor-
den! Datum: 18 Juni, Zaal open: 13.00
uur 

Locatie: 
Woonzorgcentrum Westerwiek. Adres:
Argusvlinder 298  Breda

Meer informatie:06-19794091

Dreef 3b • tel. (076)5144579

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

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
sinds 1930
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Voorinschrijving  de Tien van 
‘t Aogje weer van start.

Vorig jaar vierde de Tien van ’t Aogje haar 10-jarig jubileum met zo’n 1000 deel
nemers, verdeeld over de 5km prestatieloop, wheelers,  10km wedstrijd, 10km
prestatieloop en de familieloop.
De voorinschrijving voor de editie van 2015 is inmiddels gestart. De loop staa
gepland op zondag 20 september, twee weken voor de Singelloop Breda. Vee
deelnemers zien “de Tien” dan ook als goede training voor de Singelloop.

De verwachting is dat er weer veel deelnemers uit Breda en weide omgeving zul
len zijn, maar er komen ook steeds meer deelnemers elders uit  Nederland en
België . Waarschijnlijk vanwege het snelle parcours en de gezellige sfeer op en
rond de Haagsemarkt in Princenhage.

Alles wordt duurder , behalve het inschrijfgeld  voor de Tien van ’t Aogje, deze
bedraagt slechts € 5,00. Familieloop kost € 2,00. 

Voorinschrijven kan via de website: www.detienvantaogje.nl en loopt  tot 1 sep
tember, op de dag zelf kan ook nog ingeschreven worden,  tot een half uur voo
de aanvang van de wedstrijden. Dan bedragen de kosten € 8,00
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Studio
Princenhage

Studio Princenhage is een culturele
week voor kinderen uit Princenhage.
Kinderen maken tijdens de eerste
vrije week in de zomervakantie een
presentatie met zang, hiphop, dans,
animatie, theater, knutselen en schil-
deren.
Dit idee is ontstaan vanuit Studio
Boeimeer, dat al 6 jaar succesvol in
die wijk wordt georganiseerd.
Kinderen tussen de 6 en 16 jaar kiezen
hun eigen voorkeur en ontwikkelen
hun talenten. Iets waar ze tijdens
deze week alle tijd voor hebben.
Professionele docenten verzorgen de
hele week leuke workshops. Vriendjes
en vriendinnetjes gaan in dit cultu-
reel zomerkamp relaxed aan de slag.
Eten en drinken wordt verzorgd en er
wordt ook gesport.
We zoeken nog  ouders of oudere kin-
deren die mee willen helpen. Die kun-
nen zich opgeven bij
kimschrier@ziggo.nl .
Op de scholen in de buurt worden de
komende weken promotieworkshops
georganiseerd.

20-24 juli maandag tm vrijdag
9.00 uur-15.30 uur. De presentatie is
op donderdagmiddag. € 175,-
Locatie: St.Maerte
Aanmelden bij www.studioboei-
meer.nl

Vers in ’t Aogje

Wim Daniëls komt naar Princenhage
Komende zaterdag 30 mei zal Wim
Daniëls Princenhage aandoen om in
Koe te spreken over het Brabants dia-
lect. Met zijn programma informeert
hij de bezoeker niet alleen, maar weet
hij met zijn geestige bespiegelingen
ook regelmatig en lach op het gezicht
te toveren. 
En het goede nieuws is dat kaarten
voor deze voorstelling nog steeds ver-
krijgbaar zijn.

Oorsprong
Wim Daniels is zelf op en top
Brabander en afkomstig uit Aarle-
Rixtel. Het is op deze plek dat Daniëls
zijn liefde voor het Brabantse dialect
voelt groeien. Hij heeft zijn passie voor
taal verder ontwikkeld en is deskundig
waar het gaat om taal in het algemeen
en het Brabantse dialect in het bijzon-
der. Regelmatig schuift Daniëls aan bij
Mathijs van Nieuwkerk in het TV-pro-

gramma “De Wereld Draait Door”. Hij
laat in dit programma de kijker kennis
maken met de wondere wereld van de
taal. Zijn analyses van woorden, zinnen
of liederen op basis van hun oorsprong
of klank zijn vaak even geestig als ver-
rassend. 

Kaarten
Naast DWDD was Wim Daniëls jaren-
lang een vaste columnist in het radio-
programma “Spijkers met koppen”.
Verder schreef hij boeken als “De taal
achterna, Groeten uit Brabant en Lang
leve Wim. De toegangskaarten (¤7,00)
voor deze avond zijn te reserveren via
info@sgap.nl. 

Verder kunt u de kaarten kopen bij
Bachman (Haagsemarkt 29) en de Vrije
Boekhandel (Veemarktstraat 40). De
voorstelling begint om 20.00 uur in
gemeenschapshuis “de Koe”.


