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HANS VAN DER PRIJT

Rotaryclub Oosterhout bena-
derde de scholen om hun me-
dewerking te vragen. Eén van de 
doelstellingen van de Rotaryclub 
Oosterhout is om maatschappe-
lijke relevante bijdragen te leveren 
aan de maatschappij. Het project 
wordt in het eerste kwartaal van 
2021 gerealiseerd. Voor een groot 
deel door Rotary bekostigd. 

BouwSchool Breda
John van Ginneken van Bouw-
School Breda: ‘Het is hartstikke 
fi jn om onze leerlingen aan een 
sociaal project mee te laten wer-
ken. Het is voor onze school al-
tijd leuk om dingen te maken die 
blijven bestaan. Natuurlijk willen 
wij nooit concurrent worden van 
de aannemers in de regio. Groot-
schalig kunnen we ook niet gaan 
werken, want daar hebben we 
de tijd niet voor. Het moet wel 
passen in hetgeen waar wij voor 
staan. Ja, dat houtwerk van dat 
schuurtje was wel aan vervan-
ging toe. De kozijnen zijn bij ons 
intern gemaakt, dat is makkelijker 
dan als we dat op locatie moeten 
doen. 

Als het Hanze College het verf-
werk gedaan heeft, komen wij 
naar het schuurtje om te demon-
teren en te monteren. Wij zijn er 
natuurlijk ook niet vies van om 
een stukje vakmanschap te leve-
ren. Ik denk dat er zo’n zeven of 
acht startende leerlingen mee be-
zig zijn geweest en natuurlijk een 
instructeur die ze goed begeleid. 
Het is een heel mooi leerproces. 
Het is natuurlijk ook iets waar die 
jongens trots op kunnen zijn. 

Hanze College 
De scholieren van het Hanze 
College schilderen inmiddels 
de nieuwe kozijnen in een van 

de gebouwen van de voormali-
ge abdij. Johan Boutkan van het 
Hanze College: ‘Het coronavirus 
is geen spelbreker. Twee lagen 
grondverf gaan er op de kozijnen. 
Daarna worden de boeiboorden 
geschuurd en krijgt alles nog een 
laag verf. Het gebeurt ongetwij-
feld super, want het zijn de jon-
gens uit de examenklas en de 
nieuwe kozijnen waren in prima 
staat door de Bouwschool afge-
leverd.’ 

Boomgaard 
Het appelschuurtje stond ooit 
midden in de gerooide boom-
gaard. Er staan als herinnering 
nog wat oude fruitbomen rond 
het gebouwtje. In de pluktijd ver-
dwenen de appels in de ‘koelcel’. 
De airconditioning was bedoeld 
om het fruit koel te bewaren. Het 
aantal monniken nam af. En de 
behoefte aan appels ook. Het 
appelschuurtje raakte in verval 
en was hard toe aan een opknap-
beurt voordat het onderdak zou 
bieden aan de prijzige kunst van 
de Biënnale. 

Goed idee om scholieren te betrekken bij de Biënnale. Anoniem 
weliswaar, maar het ‘appelschuurtje’ wordt behoorlijk opge-
knapt door leerlingen van de BouwSchool in Breda en het Hanze 
College uit Oosterhout. Als bezoekers aan de Biënnale er straks 
binnenlopen om de hedendaagse kunst te bewonderen hebben 
ze geen weet van de deplorabele toestand waarin het schuurtje 
verkeerde. De verrotte kozijnen werden vervangen door nieuwe 
die leerlingen van de BouwSchool Breda maakten. Leerlingen 
van het Hanze zetten het merantihout weer strak in de verf. De 
Bouwscholieren vervingen vervolgens de verrotte kozijnen door 
het splinternieuwe, strak geverfde houtwerk. 

Scholieren renoveren expositieruimte voor Biënnale

Geldig t/m 28 februari 2021. Max. 6 stuks per artikel per klant.
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WEEKEND-DIENSTEN

Huisartsen Oosterhout

Als u dringend een huisarts 
nodig heeft, neemt u telefonisch 
contact op met Huisartsenpost 
Oosterhout, Pasteurlaan 9a, 
Oosterhout, T. 0162 - 43 50 00.
(ma. t/m vr. 17.00 - 08.00 uur en 
in weekend en of feestdagen)
Naast het Amphia ziekenhuis op 
de grote parkeerplaats.

Huisartsengroep Dorst, 
Breda en Teteringen

Dorst: Dr. van Beijsterveldt, 
Taxusstraat 49, tel. 0161-412100.
Dorst: Dr. J. de Koning uit Rijen 
praktijk, tel. 0161-222658.
Patienten kunnen buiten kantoor-
uren opgevangen door de huis-
artsenpost.
Huisartsenpost 
Breda en Teteringen
Molengracht 21, 4818 CK Breda
tel. nr. 076 - 52 58 500  

Stichting Huisartsen 
Laboratorium / Regionale
Trombosedienst Breda e.o. 

Bloedafname voor huisartsen, 
verloskundigen en specialisten
Bredaseweg 165, Etten-Leur, 
076-5029100. 
Ma. t/m vrij. 08.00-16.00 u.
Huisartsenpraktijk Dorst
Taxusstraat 49, 4849 AC Dorst
Open: ma en do 09.00 - 10.00 uur
Amphia Ziekenhuis, 
locatie Pasteur
Pasteurlaan 9, 4901 DH 
Oosterhout NB. 
Open: ma t/m vr 07.30-17.00 uur
Dependance De Volckaert
Buurstede 15, 4904 PX 
Oosterhout. 
ma. t/m vr. 08.30-09.30 uur.

Steunpunt Oudenhove
Oudenhove 156, 4901 CD 
Oosterhout NB, 
Open: di 09.00-10.00 uur 

Zorgcentrum de Doelen
Keiweg 52, 
4901 JA Oosterhout NB
Open: ma en do 09.00-10.00 uur

Wijkgebouw Kruisvereniging
Willebrordstr. 3, 4847 RJ Teteringen
Open: ma t/m vrij 08.30 - 10.00.

Tandartsen Regio Oosterhout

Voor avond- en weekenddiensten 
van de tandartsen is het centrale 
telefoonnummer: 0162-424024. 
U wordt automatisch doorgescha-
keld naar de dienstdoende arts. 

Dierenartsen Regio Oosterhout

Zaterdag 27 februari en 
zondag 28 februari:
Dierenkliniek Dongemond
Keizersdijk 52
4941 GG  Raamsdonksveer
0162-51 52 29

Dierenartsenpraktijk Breda e.o.

Oosterhoutseweg 73 te Breda. 
Wij zijn 24 uur per dag bereik-
baar onder telefoonnummer 076-
5722999. Zie voor meer info: 
www.dierenartsbreda.nl.

Apotheken

Dienstapotheek regio Oosterhout, 
locatie Pasteurlaan 9A.
Uitsluitend voor spoedgevallen.

GEZONDHEIDSZORG

Ambulance 
Centrale meldpost: 1-1-2 
b.g.g. 076-5224488.

APOTHEKEN 
OOSTERHOUT

Apotheek Dommelbergen: 
medisch centrum Dommelbergen, 
Arkendonk 5, 4907 XT, t. 455211.

Apotheek Oosterheide: 
Zuiderhout 8, 4904 AS, t. 454212.

Apotheek Slotjesveld (voorheen 
de Heuvel  en Wouters)
Van Oldeneellaan 32
4902 ZC Oosterhout, T. 453606

Apotheek de Beiaard: 
Marinus de Jongstraat 3, 
4904 PK Oosterhout, T. 455350

Apotheek Pasteurlaan:
Pasteurlaan 9b, 4901 DH, T. 760 007. 
Openingstijden:
Apotheek Slotjesveld + Pasteur-
laan: maandag t/m vrijdag van 
8.00 tot 17.30 uur
Overige apotheken: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.30 u

Buiten deze tijden wordt de dienst 
voor spoedeisende receptuur waar-
genomen door de Dienstapotheek 
Regio Oosterhout, Pasteurlaan 9A, 
4901 DH Oosterhout, Tel.: 0162-
490544.

Apotheek Teteringen,
Willebrordstraat 5, is op werkdagen 
geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur. 
Buiten deze uren is geopend de 
Dienstenapotheek Breda.

Amphia Locatie Pasteurlaan
Pasteurlaan 9, 4901 DH Oosterhout
Algemeen tel.nr.: 076-5959000
Algemene bezoektijden: 
13.30-14.30 / 18.30-20.00 uur.
Spreekuur op ma. t/m vr. 08.30-16.30

Bloedafname: ma. t/m vr. 07.30-
17.00; patiënten voor de trombose-
dienst van 08.30-11.00 uur.

Bloedprikposten: Steunpunt 
Ouden ho ve, Oudenhove 156, 
di. 9.00-10.00; Prisma ‘t Heem, 
Lodewijk Napoleonlaan 71a, 4909 
LG Oosterhout, open op maandag, 
dinsdag en donderdag van07.30 
tot 08.30 uur; ’s Gravenhoven, 2 
t/m 32, 5109 AK ’s Gravenmoer, 
maandag en donderdag van 7.30 tot 
8.00 uur. Zorg cen trum de Doelen, 
Keiweg 52, ma. en do. 9.00-10.00; 
Gezondheidscentrum Vrachelen, 
Merijntje Gijzenstraat 3a, wo. en 
vr. 07.30-08.30; Fysio thera peutisch 
centrum, Arkendonk 3, ma., wo. 
& do. 09.00-10.00; Dorpshuis Den 
Brink, Houtse Heuvel 24a, Den 
Hout, vr. 09.00-09.30 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.amphia.nl
Adresgegevens centraal kantoor 
(niet voor zorgvragen)

Stichting Huisartsenposten 
West-Brabant 
Bredaseweg 169, 4872 LA Etten-
Leur, Tel.: (088) 776 33 90 

Als u dringend een huisarts 
nodig heeft, neemt u telefonisch 
contact op met de Huisartsenpost 
Oosterhout in het Amphia 
Ziekenhuis aan de Pasteurlaan 
in Oosterhout: tel. 0162-435000. 
Dit geldt van ma. t/m vr. van 
17.00 tot 08.00 uur en in week-
end en op feestdagen. Bezoek 
aan de huisartsen-post is alleen 
mogelijk na een telefonische 
afspraak.


