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‘Barmhartigheid
en mededogen...’
BREDA - In de Augustinus-cy-

clus ‘Zingen in dubbel bidden... leven met toegevoegde
waarde’ is er op donderdag
18 april om halfacht in de
Michaelkerk aan het Hooghout een vrij toegankelijke
thema-avond over ‘barmhartigheid en mededogen,
over Augustinus en de katholieke sociale leer’. Dit
thema wordt ingeleid door
hoogleraar Fred van Iersel.
Hij is docent theologische
antropologie en katholieke
sociale leer aan de Universiteit van Tilburg en werkt als
diocesaan functionaris voor
de katholieke sociale leer bij
het bisdom Breda.

Gospelkoor zingt
in Franciscuskerk
BREDA - Gospelkoor Bonde-

ko zingt op zondagochtend
21 april tijdens de viering
van tien uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein.
Het thema van deze viering
is: ‘Door Hem gekend’.
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17 leerlingen Scala City Trainer
Voor 17 leerlingen van de
SDV klas 3kF van Scala
in Breda zit het eerste
gedeelte van de cursus ‘Ik
Train mijn Stad!’ er op.
door de redactie
BREDA - De cursus leidt de

leerlingen op tot City Trainers. Dit zijn jongeren vanaf
14 jaar, die door deze cursus
en praktijkervaring bij sportaanbieders in staat zijn om
allerlei sportieve evenementen te organiseren en/of te
begeleiden. De City Trainers
in spe van Scala hebben het
theoriegedeelte afgerond en
staan nu klaar om de sportevents te organiseren.
Iedere dinsdagochtend hebben de 17 toekomstige City
Trainers de theorie aangeboden gekregen door de cursusleiders Erik Faes en Heleen Moes van TeamPlay@
NAC. De leerlingen leerden
onder meer sportactiviteiten
voor te bereiden, feedback te

De leerlingen van de SDV klas 3kF van Scala gaan nu, als City Trainer, de geleerde theorie in praktijk
brengen door, verdeeld in drie groepen, verschillende sportieve evenementen te gaan organiseren.

geven, presenteren, omgaan
met verschillende doelgroepen en sportlessen geven.
Nu gaan de 17 leerlingen de
praktijk in. Elke groep heeft

de opdracht een groot evenement op te zetten. Zo gaat
een groep een Bredaas voetbaltoernooi organiseren, en
een tweede gaat activiteiten

bedenken en opzetten voor
de Nationale Sportweek. De
derde groep zet in hun eigen
school ‘n activiteit voor leerlingen en leraren op.

Kumpulan Orang Tua (in) Raﬀ y

BREDA - In en om Electron

BREDA - Woonzorgcentrum

aan diverse workshops en
een afdruk maken bij de mobiele zeefdruk van de grafische werkplaats RAAF. Ook
het tijdens de vorige editie
geïntroduceerde Open Platform krijgt een vervolg. Hier
is ruimte gereserveerd voor
theater, muziek, goochelen,
circus, performances, dans,
installatiekunst etc.

te huur in
Per direct be
schikbaar
Snellenshof

BREDA - Aan de ‘Kopse Kant’
van het Electrongebouw aan
de Speelhuislaan 171 is dit
weekend de expositie ‘Zonder meer’ te zien. Op deze
tentoonstelling presenteren
de 26 studenten van het derde leerjaar beeldende kunst
van St.-Joost hun werk. De
opening is vrijdagavond 19
april van acht uur tot middernacht, waarbij de studenten ook uitleg over hun
werk geven. Verder is ‘Zonder meer’ nog te zien op zaterdag 20 en zondag 21 april
van één tot vijf uur,

Expo Jan Moll (en
uitleen) in Werve

Gratis Mercado de Belcrum
aan de Belcrumweg 19 is er
op zondag 21 april van tien
tot vijf uur weer de Mercado
de Belcrum, een eigenwijze
markt met veel vers talent,
food, vintage, theater, muziek, art and design. Zo kan
men onder meer kennismaken met de vernieuwde Expeditie Belcrum, deelnemen

‘Zonder meer’ in
Electrongebouw

Raffy aan de Bernard de
Wildestraat 400 in Breda
houdt op vrijdagmiddag 19
april van twee tot vijf uur
weer een gratis Kumpulan
Orang Tua Raffy voor iedereen van 70 jaar en ouder die
interesse heeft voor de Indische en Molukse gemeenschap. Naast dat er gedanst

kan worden op muziek van
het duo Friendly (bestaande
uit Edwin Musch en Tonny
Harimartono), vertelt Magda Wallenburg, medewerker
van Raffy en voorzitter van
de Stichting Arjati, ook iets
over de samenwerking tussen de groep Indië-veteranen
en de cadetten van de KMA.
Na afloop van de kumpulan

&

bestaat nog de mogelijkheid
om ‘n Indische warme maaltijd te gebruiken. De kosten
voor deze maaltijd bedragen
6,20 euro en belangstellenden moeten zich hiervoor zo
snel mogelijk aanmelden bij
de receptie van Raffy, of bij
Arthur Carli of Magda Wallenburg, via ‘t telefoonnummer 5 22 51 50.

BREDA - In het zorgkruispunt
de Werve aan de Cartier van
Disselstraat 64 is zondagmiddag 21 april vanaf twee
uur de feestelijke opening
van de jaarlijkse tentoonstelling (en kunstuitleen) van
Jan Moll. Na een ontvangst
met kofie en thee houdt Maria Moll om half drie een
presentatie over het leven
van Jan Moll, waarna er om
halfvier ‘n rondleiding over
de expositie is met uitleg
van Joop Swaans. Vanaf vier
uur is het dan mogelijk om
een werk te lenen en/of te
ruilen, en de opening wordt
afgesloten met een drankje
en hapjes. De expositie in
de Werve, met deze keer
als thema ‘bloemen en stillevens’, loopt tot en met 21
juni en is van maandag tot
en met vrijdag te bezoeken
tussen halftwee en halfvier.

Breda Oosterhout

Breda

Oosterhout
Bronkhorst

Zeer luxe 3 en 4-kamerappartementen aan de
Mark in het hart van Breda met riant uitzicht
op het binnenplein of kanaal.

Ruime eengezinswoningen gelegen in de wijk
Strijen in Oosterhout.

€750 - €950

€800 - €1450

IJpelaar

Breda

Ruime eengezinswoningen gelegen in de wijk
de IJpelaar in Breda.

€850 - €985

Bergschot

Oosterhout

Ruime eengezinswoningen gelegen in de wijk
Heusdenhout in Breda.

Herendam
Ruime eengezinswoningen gelegen in de wijk
Dommelbergen te Oosterhout.

€700 - €850

Breda

vastgoed management

(076) 543 46 66

€650 - €800

