
Na maanden van verbouwing gaan de
deuren van het nieuwe eetcafé de
Aogse Markt open in de voormalige
kosterswoning op de Haagsemarkt. 
Ben Sprenkels en Will Hense zitten er
relaxed bij en vertellen enthousiast
over de verbouwing van de afgelopen
maanden en en het uiteindelijke resul-
taat. Ik kreeg tevens een rondleiding
met toelichting. Het resultaat mag in
meerdere opzichten verbluffend wor-
den genoemd. 

Geen verbouwing maar project
De heren benadrukken dat de verbou-
wing naar wens verliep. “We hadden
een team met mooie creatieve oploss-
ingen”. Vooraf hadden Ben en Will
uiteraard een bepaald beeld in hun
hoofd hoe het er uiteindelijk uit zou
moeten komen te zien. “Dat beeld is
wel goed benaderd, maar de uitvoering
is toch heel anders verlopen dan vooraf
gedacht. We hebben ervoor gekozen
om meteen maar alles aan te pakken
waar we vooraf nog zoiets hadden van
“dat komt later nog wel”. Het is daarom
niet zomaar een verbouwing gewor-
den maar een heel project.”
Het gehele pand is dan ook gestript,
vloeren, wanden, leidingen, elektrici-
teit… noem maar op. 

Eindresultaat
Het eindresultaat mag verbluffend
genoemd worden. Werkelijk overal is
wat te ontdekken in vloeren, wanden,
plafonds, sanitair en meubilair.
Sprenkels en Hense hebben overal ter
wereld hun materialen ingekocht. Zo is
de grote toog bekleed met oude kast-
deuren. Het stucwerk wordt afgewis-

seld met oude rauwe baksteen muren.
Moderne lampen beschijnen oude
houten panelen. Ook de vloer is een
prachtige combinatie van hout en
oude tegels. In het eetgedeelte heeft
een graffitikunstenaar de vrije hand
gehad om drie grote vlakken te bewer-
ken. Hier vinden we ook een enorme
tafel met draaistoelen die Sprenkels en
Hense op maat lieten maken, almede
een enorme houten bank. Zelfs een
oude kluisdeur van de Rabobank is ver-
werkt in het geheel.
De keuken is open. En omdat het
merendeel van de gerechten op de grill
zal worden bereid hangt er een enorme
afzuiginstallatie.  
Het voorste gedeelte van het pand is
het cafégedeelte geworden, achterin
het eetgedeelte. Hier bevindt zich ook
de deur naar het grote terras. 
In de bierkelder waar straks bierproeve-

Eetcafé de Aogse Markt opent op 26 juni
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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rijen gegeven gaan worden, staan de
honderd biersoorten al klaar voor con-
sumptie. 

26 juni open / 27 juni open dag.
De Aogse Markt opent op vrijdag 26
juni met een bijeenkomst voor geno-
digden tot 20.00 uur. Vanaf ongeveer
20.30 uur mag iedereen naar binnen
om te kijken, proeven en drinken. Op
zaterdag 27 juni is de zaak vanaf 11.00
uur open en bent u van harte uitgeno-
digd om een kijkje te nemen. Er zullen
dan ook wat openingshapjes worden
geserveerd.

Hense en Sprenkels verklappen ook
alvast dat ze regelmatig wat dingen
zullen organiseren. Het eerste idee is
een streetgolf-toernooi. 

Armin Floren

foto Armin Floren. Ben Sprenkels (l) en Will Hense (r) in hun nieuwe zaak 

Kies nu voor een klikgebit

ZATERDAG 27 JUNI 10.00 TOT 15.00 UUR 

INFORMATIEDAG

gebitsprothese

implantologie

mondhygiëne

 Kom naar  deinformatiedagen vraag naar deopeningsactie bijeen klikgebit.

TRIDENZO is een nieuw mondzorgcentrum, gevestigd in Medicentrum Princenhage. Tevreden 
patiënten. Dat is onze motivatie om de beste mondzorg te bieden. Daar heeft iedereen recht op! Geen 
 wachttijden, geen gedoe. Wel klantvriendelijk en toegewijd. 

Bij TRIDENZO kunt u terecht voor implantologie, mondhygiëne, tandprothetiek en algemene mondzorg.
Wilt u ervaren hoe onze werkwijze is? Ondervindt u problemen met uw huidige kunstgebit, heeft u 
vragen of wilt u informatie over een gebitsprothese of klikgebit (prothese op implantaten)?  U bent van 
harte welkom in ons centrum.

Medicentrum Princenhage
Weth. van Haperenstraat 36a
4813 AM Breda

T 076-5324960
www.tridenzo.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.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 opnemen via tel: 06 14
96 21 11. Pastores Paul Heye, Giny van
der Korput, Adrie Lint en Henny
Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 20/21 Juni. Twaalfde zondag
door het jaar. Zondag 11.00 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastoor Paul Heye. 

Het Franciscuskoor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een

  

 

  

  

   

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

Kerkdienst 21 juni Op deze zondag is er
om 10.00u. een Dienst van Schrift en
Tafel. Voorganger is ds. Saskia van
Meggelen. Na de dienst is koffiedrin-
ken in het Kerkenhuis.
Kinderkerk en crèche: Deze zondag zijn
alle kinderen weer welkom! Meer
weten? Neem contact op met Chiara
chiaradekroon@live.nl

Inloopochtenden Annahuis: Maandag,
dinsdag- en donderdagmorgen van
09.30 tot 12:00 u.. De Straatraad komt
bijeen op woensdagmorgen van 09.30
tot 11.30 u.. Meer informatie vindt u op
www.annahuis.nl en www.straatkrant-
breda.nl 

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

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

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Zaterdag 20 juni: Lentebingo Princenhof 13.30 uur
Op zaterdag 20 juni laat KBO in samenwerking met WIJ de balletjes in Princenhof weer rollen, waar-
bij u in tien rondes mooie lente prijzen kunt winnen. Daarnaast is er nog een superronde. 

Kosten € 8,00 (KBO leden € 6,00. Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Vrijdag 26 juni: Wandel en Match bij Princenhof, 10.00 uur
Op vrijdag 26 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.

Zondag 28 juni: Zomermiddag in Princenhof, 14.00 uur
Op zondag 28 juni is er van 14.00 uur tot 16.30 uur een zomermiddag in Princenhof waarbij een film
wordt vertoond met een terugblik naar de grote activiteiten, activiteiten op muziek- en creatief gebied,
die plaats hebben gevonden in Princenhof. 
De film, waarin je misschien jezelf terugziet, wordt verzorgd door Jan Peeters. 

Tijdens deze middag schenken de vrijwilligers van de Open Ontmoeting een gratis kopje koffie/thee, is
er een loterij en er zijn  snacks. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Rinie Maas signeert in Princenhage
BREDA-“Leuk om weer eens de Aogse mensen in hun ogen te kijken en ook hun eigen wedervaren te
horen”. Onder die noemer signeert zaterdag 20 juni a.s. Rinie Maas bij de Readshop in Princenhage
aan de Haagweg 435 zijn nieuwe boek over stad en dorp: ‘Groot Breda in 55 verhalen’. 

Aan Princenhaagse verhalen en verhalen uit de omliggende dorpen rondom Breda ontbreekt het niet.
Op dit ogenblik werkt de auteur voor uitgeverij Bakker aan een roman. Dat kondigde zich aan. Want
over zijn boek Janske, haar wonderlijke leven merkte de kritiek op dat het ‘een autobiografie in een
spannende romanvorm was’. De Princenhaagse schrijver heeft al 20 boeken op zijn naam staan. Hij
hoopt dat het twee gezellige uurtjes worden. De signering vindt plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

   

ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jan Wijtens.

28 Juni Meerkorenviering
Elk jaar sluiten wij, kort voor de vakantie,
ons werkjaar af met een viering waar-
aan al onze koren zullen meewerken. Dit
jaar is dat op zondag 28 juni om 11.00
uur. Thema van de viering is: ‘Niets is wat
het lijkt’. Na de viering is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten in de grote tent
op de kerkwei onder het genot van een
kopje koffie, een hapje en een drankje.
Voor jong en oud is er een verrassende
activiteit. U bent van harte uitgenodigd!

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
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Color the forest
Hardlopers opgelet! Op zaterdag 11 juli
organiseert Team Spinters Breda het
meest kleurrijke hardloopfeest van het
jaar. Ter gelegenheid van 500 jaar
Mastbos kunnen hardlopers deelne-
men aan Color the Forest Breda.

Acties 
Ik ben te gast aan de Doelen bij Chris en
Lucia Strous. Een plek waar het echtpaar
al 28 jaar met veel plezier woont.
“Princenhage is zo gezellig, we willen er
niet meer weg”, vertelt Chris. Beiden zijn
in het verleden actief geweest bij carna-
valsvereniging de Zuilenschuivers en 10
jaar geleden nauw betrokken bij de
oprichting van Team Sprinters. “Aan de
ene kant loop ik graag en met mijn bij-
drage aan Team Sprinters kan ik iets
betekenen voor mensen met kanker”,
vertelt Chris. “Het geld dat we met onze

acties ophalen is vooral bestemd om het
leven van kankerpatiënten aangenamer
te maken. Zowel voor de patiënt als voor
de mensen er omheen. Ieder jaar verko-
pen we kerststukjes, staan we op de vrij-
markt in Princenhage en houden we
twee sponsorlopen op verschillende
basisscholen. In 2012 werd op Sinte
Maerte nog ruim 12.000 euro opge-
haald”, vertelt Chris.

Colorrun
In 2014 heeft team Sprinters op basis-
school de Spindel in Bavel al eens een
colorrun gehouden. “Toen we in het
kader van 500 jaar Mastbos benaderd
werden om een hardloopwedstrijd te
organiseren leek het ons een goed idee
om dat op deze kleurrijke manier te
doen”, zegt Chris. Het wordt een echt
hardloopfeest. De toegankelijke loop
van 5 km start op het terrein van Sprint.
Van hieruit wordt koers gezet in de rich-
ting van het Mastbos. Op een viertal

punten maken de lopers kennis met het
kleurenpoeder. “De lopers worden
getrakteerd op een door Staatsbos -
beheer uitgezette loop, maar krijgen
ook een t-shirt en een zonnebril om de
ogen te beschermen tegen het poeder”,
legt Chris uit. Het kleurenpoeder is ove-
rigens maïszetmeel - volledig
onschadelijk – en zal met spuitbussen
op de lopers afgevuurd worden. Zowel
op het terrein van Sprint als onderweg
zal muziek aanwezig zijn, zodat het ook
echt een vrolijk hardloopfeest wordt.

Inschrijven
“Vanwege het goede doel hopen we
natuurlijk op veel deelnemers. In verge-
lijking met andere ‘kleurenlopen’ heb-
ben we daarom de prijs laag gehouden.
De prijs voor deelname aan de loop is
20 euro. Inschrijven kan via de website
www.colortheforest.com. 

Ron van Zundert

Vogelbeurs van SIVO,  in Café Restaurant Heuvelzicht 
Elke derde zondag van de maand is er een vogelbeurs, in café restaurant HEU-
VELZICHT, Heuvelstraat 144 in Princenhage. Zo ook zondag  21 juni  a.s.  van 9 tot
12 uur kunt U  komen kennismaken met de boeiende hobby van het houden van
prachtige vogels. Er zijn specialisten/ liefhebbers aanwezig die U alles kunt vra-
gen over deze hobby.

Heel veel verschillende kleurrijke vogels zijn te zien en te koop.  Meer dan hon-
derden vogels  o.a. Tropen, Europese vogels en postuurkanaries. 
U bent van harte welkom, Tot zondag,  Vogelvereniging Sivo

Toen
en N

U

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

Bij aankoop van 2 Van Gils producten

GRATIS SPORTTAS 
Tevens nog vele andere leuke 

vaderdaggeschenken!

Dreef 45, 4813 ED  Breda

Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Ook voor horeca en instellingen!
NL

2068
76

EG

HOLLANDSE NIEUWE 
HARING * VERS VAN HET MES!*

PER STUK €1,75    5 VOOR €8,50

Zaterdag geopend van 10.30 - 16.00 uur

 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

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
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.
Sportduiken in 2015? Maak vrijblijvend een
proefduik! In één van de Bredase zwembaden,
onder leiding van een bevoegde instructeur 
ga je met SCUBA onder water. Deelname vanaf

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
12 jaar. Ook leuk als cadeaubon, teambuilding
of verjaardag! € 20,- p.p. Meer info: 
www.safetycrew.nl of 06-41 45 85 14
TE KOOP: Nieuwe aardappelen! Primaire
Frieslands geschrapte krielen. Bij W. Nooren,
Liesboslaan 309 te Breda (bij kerk Liesbos).
Verkoop na 13.00 uur, zat. 09.00-17.00 uur.

  Wilt u uw oprit of tuin bestraten?
kwaliteitbestratingen.nl

Snel, goedkoop en vakkundig



HAGA FAIR Schenking van Albert Heijn uit Princenhage.

Op 19 april was er een Haga Fair bij locatie Thebe Haga aan de
Heilaarstraat in Princenhage. Deze middag was door de grote 
belangstelling een groot succes. 

Het geld dat is opgehaald deze middag is voor een uitje voor onze
bewoners. Dit gaat op 18 juni gebeuren, we gaan een rondvaart
maken met een brunch in de Biesbosch, we gaan er een mooie dag
van maken. 
De schenking van deze mooie lounge 
set van Albert Heijn uit Princenhage 
was zeer welkom. Daar kunnen onze 
bewoners de hele zomer van genieten. 
ONZE DANK DAAR VOOR.

5

Vorige keer beschreven we de Pastoor
Boumanstraat, zijstraat van de
Wethouder van Haperenstraat. Een
andere zijstraat daarvan is de Deken
Floorenstraat, die in 1976 is gebouwd.
Fredericus Petrus Leonardes Flooren is
geboren in 1846 en overleed in 1922.
Van 1904 tot 1922 was hij deken en pas-
toor in Princenhage. Deken Flooren
werd in 1871 priester gewijd en vierde
zijn gouden priesterfeest in
Princenhage op 5 juni 1921. De nage-
noeg gehele Princenhaagse bevolking
was destijds katholiek. Zij werden dan
ook intensief bij het jubileumfeest
betrokken. Op zaterdagavond 4 juni
werd het feest ingeleid ‘door Plechtig
Klokkengelui’.Het programma op 5 Juni
werd als volgt omschreven:
‘5 Juni 9.30 v.m. PLECHTIGE AFHALING
van den Jubilaris aan de Pastorie. 5 Juni
10 uur v.m. SOLEMNEELE HOOGMIS

met Assistentie en FEESTREDE, welke
zal worden gehouden door den
ZeerEerw. ZeerGel. Heer Dr ANT.SMITS.
Vóór de H. Mis zal gezongen worden de
Feestcatate ‘Sacordotes’van J. van
Schaik. Na de H. Mis ‘Hulde aan het
Priesterschap’van J. Haagh. Beide can-
tates worden uitgevoerd door het R.K.
Zangkoor en de Congreganisten.
1-3 uur n.m. RECEPTIE ter Pastorie en
Aanbieding van het Huldeblijk der
Parochianen, bestaande uit: 12 prachti-
ge Kronen ter Electrische Verlichting
van de Kerk. 3.30 n.m. PLECHTIG LOF
met Te Deum..Na afloop van het Lof
Feest-Cantate ‘Priesterglorie’ van L.
Dobbelsteen, door de leden van het
R.K. Zangkoor der H. Familie. Daarna
CONCERT op de Markt door de
Koninklijke Harmonie ‘Cecilia’ en de
Zangvereniging ‘Streven naar
Vooruitgang’. 

PS: De parochianen worden beleefd
verzocht op VRIJDAG 3 juni Feestdag
van het H. Hart of ZONDAG d.o.v. te
naderen tot de H. Tafel tot Intentie van
den HoogEerw. Jubilaris en Zondag 5
Juni d.o.v. door het uitsteken der vlag
het feest op te luisteren.
Een jaar na zijn 50-jarig priesterjubi-
leum overleed deken Flooren. Hij is op
het Martinuskerkhof begraven.

Helma Raaijmakers

STRAATNAMEN IN PRINCENHAGE: DEKEN FLOORENSTRAAT

Rommelmarkt
C.C. ‘t Aogje

Op zondag 13 september 2015 vindt
van 11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse
rommelmarkt van Stichting C.C. ’t
Aogje plaats in gemeenschapshuis
De Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda.
De entreeprijs bedraagt slechts € 1,00
en komt ten goede aan de activitei-
ten van Stichting C.C. ’t Aogje. 
Vanaf heden kunt u uw kraam reser-
veren. Huur van de kramen à 4 meter:
€ 14,00 voor een kraam binnen
€ 17,00 voor een overdekte kraam bui-
ten. Voor inlichtingen of reserverin-
gen kunt u telefonisch contact opne-
men met Jacqueline Dekkers, tel. 076-
5415371 of Aschwin Donkers, tel. 06-21
43 99 05 of stuur een e-mail naar:
aschwin.donkers@hetnet.nl

Badmintonbattle Princenhage
groot succes

moedigen. In de A-klasse waren dit jaar
de winnaars van s.v. Fier, in de B-klasse
van BCP.  

Bij BCP en Fier zijn nieuwe leden altijd
welkom. Heb je interesse om op
woensdagavond te gaan badminton-
nen, stuur dan een mail naar keesend-
inidewit@ziggo.nl (s.v. Fier). Heb je inte-
resse voor de maandagavond mail dan
naar: ledenintroductie@bcprincenha-
ge.nl (BCP). 

Voor een foto-impressie van dit toer-
nooi kun je een kijkje nemen op de
websites van beide verenigingen:
www.svfier.nl en www.bcprincenha-
ge.nl. Graag tot ziens! 

De beide Princenhaagse badminton-
verenigingen die wekelijks spelen in
sporthal de Doelen in Princenhage
hebben begin juni de handen ineen
geslagen voor de derde editie van de
Badminton Battle Princenhage. 

In dit jaarlijks terugkerende tweedaag-
se toernooi van BCP en s.v. Fier wordt
gestreden om het kampioenschap in
twee klassen waarbij het vooral gaat
om de eer. Onder de naam “Badminton
Battle Princenhage” wordt door dit
toernooi de vriendschap tussen beide
verenigingen bekrachtigd. 

Beide verenigingen hebben een win-
nend team in de finale mogen aan-
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Amber en Lindsay
klaar voor EK majorette

De data van 2 en 3 oktober lijken nu
nog ver weg. Toch denken Amber
Donkers en Lindsay Haneveer nu al
regelmatig aan deze twee dagen. Het
is namelijk dan dat het EK majorette in
Lignano Sabbiadoro (Italië) plaatsvindt.
In een amusant gesprek wordt me dui-
delijk dat de dames er niet alleen klaar
voor zijn, maar er vooral ook heel veel
zin in hebben.

Wat vooraf gaat
Amber en Lindsay reizen als duo af
naar Italië en zullen daar een show
laten zien met als thema “verkeer”. Dit
betekent dat de rekwisieten en muziek
volledig op dit thema zijn afgestemd.
“Zo is er een stukje met verkeersinfor-
matie van het ANP”, vertelt Lindsay. “De
kracht van onze show is dat we alles
overdrijven, dat er moeilijke draaien in
zitten en dat we onze battonnen veel
overgooien”, vertelt Amber. De show
die het duo straks in Italië zal opvoeren,
hebben ze ook gedaan op het

Nederlands Kampioenschap.
Toen werd het tweetal knap
tweede, waardoor ze nu hun
kunsten in Italië mogen laten
zien.

Samen 
Majorette betekent veel voor deze
twee jonge Princenhagenaren. “Het is
sowieso leuk om deze sport te beoefe-
nen en dat je dat dan met je vriendin-
nen kunt doen maakt het nog leuker.
Zeker ook omdat we op plaatsen in bin-
nen- en buitenland komen”, vertellen
ze samen. Overigens neemt Amber ook
solo deel aan het EK. Vorig jaar deed ze
dit ook. Toen met als resultaat een plek
bij de top 15. “Dit jaar ga ik voor een
plek bij de eerste tien”, zegt Amber.
“Maar het meest kijk ik er naar uit om
samen de vloer op te gaan”.

Muziekfeest
Omdat deelnemen aan een EK veel
geld kost, houden ze samen met hun

vereniging Doskonale enkele financiële
acties. Zo hebben ze de afgelopen
maanden pennen en aanstekers ver-
kocht. De grote klapper moet echter
nog komen. Op 21 juni is er in feestcafé
d’n Henk een Hollandse middag. Een
gezellige muziekfeest met Nederlands -
talige artiesten, waaronder Bob Offen -
berg. Er zijn nog steeds kaarten ver-
krijgbaar via telefoonnummer 06-
12087295. “Het belooft een groot feest
te worden, waarvoor we vooral onze
vaste supporters Tanja en Anja erg
dankbaar zijn. En natuurlijk ook Jan
Koolen en La Barrique voor hun spon-
soring. De kaarten zijn maar tien euro,
dus we hopen dat er veel mensen
komen”, vertellen Amber en Lindsay.

Ron van Zundert

Plaatselijk afvallen dankzij acupunctuur
Acupunctuur is onderdeel van de tradi-
tionele Chinese geneeskunde en gaat
uit van het zelfherstellend vermogen
van het lichaam. Nog vrij onbekend is
de mogelijkheid met acupunctuur
plaatselijk af te vallen. “Ik heb al veel
vrouwen met een appel- of peerfiguur
heel blij gemaakt”, vertelt acupunctu-
riste Li enthousiast. “Ze verliezen de
kilo’s juist van die plaatsen waar het
nodig is, de buik of de billen.” Acupunc -
tuur heeft inmiddels een plek veroverd
in het scala van alternatieve geneeswij-
zen. De naalden van de acupunctuur
worden gecombineerd met massages
en Chinese kruidenthee om blokkades
op te lossen. Deze methode kan ook
prima worden toegepast om plaatselijk
vet los te maken en door het lichaam te
laten opnemen. “De behandeling
begint met een voedingsadvies”, vertelt
Li. “ In de eerste week wordt de spijsver-
tering gereset door het eten van alleen
eiwitten, zoals kip, rundvlees, ei of vis. In
de tweede week gaat de hoeveelheid
eiwit omlaag en eet je vooral groente
met wat vlees, vis of ei. Havermout als
ontbijt zorgt ervoor dat het lichaam in
de ochtend voldoende koolhydraten
krijgt voor de hele dag. Met ondersteu-
ning van Chinese kruidenthee gaat het
lichaam vet verbranden”.

Natuurlijk figuur
Om het afvallen plaatselijk te onder-
steunen zijn wekelijkse acupunctuur-
behandelingen nodig. Elke behande-
ling duurt ongeveer anderhalf uur,
waarvan een klein uur bestaat uit ont-
spannen liggen met naalden op de
juiste plaatsen om de energiebanen te
openen. Daarna volgt een massage. 
Li: “De massages zijn soms wel pijnlijk.
Zeker als we eraan toe zijn om het vet
en bindweefsel echt los te maken. Ik
stimuleer de energiebanen zodanig dat
het vet zich door het lichaam ver-
spreidt. Ik heb al veel vrouwen gelukkig
gemaakt, vrouwen met bijvoorbeeld

slanke benen en een dikke buik.

Stressklachten
In de landelijke week van de acupunc-
tuur van 15-19 juni is iedereen welkom
om in de praktijk van Li & Ren in Breda
op donderdag 18 juni van 10.00 uur tot
19.00 uur kennis te maken met de ver-
schillende behandelingen uit de tradi-
tionele Chinese geneeskunde. De
behandelingen worden deels vergoed
door de zorgverzekeraar vanuit een
aanvullende verzekering. Meer infor-
matie is te vinden op www.li-ren.nl  of
info@li-ren.nl  Liesbosstraat 68, 4813 BE
Breda, 076-8503785
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