
Dit is wellicht dé vraag die menigeen in
het Aogje bezighoudt. Lapteen TV – te
bekijken via www.cctaogje.nl of de web-
site van het Wijkblad – heeft al enkele
items aan het vraagstuk gewijd. Wie
gaat het worden? Hoe ziet hij eruit? Of
mag het ook een vrouw zijn? Eén ding is
zeker: komende zaterdag hebben we
een antwoord op al deze vragen.

Martinusviering en lampionnen-
optocht
De elfde van de elfde komt steeds dich-
terbij en dat betekent dat het carna-
valsseizoen los gaat barsten. Of beter
gezegd: in ’t Aogje zal alles op zunne
kop worden gezet. Komende zaterdag
8 november zal om 19:00 uur het
avondprogramma beginnen in de
Martinuskerk. Alle Princenhagenaren
zijn van harte uitgenodigd om hier de
Martinusviering bij te wonen. We ken-
nen allemaal wel het verhaal van de
mantel van Martinus. In deze mis
wordt aandacht besteed aan andere
verhalen van Martinus. Uiteraard zal
het JKP voor de muzikale omlijsting
van de mis zorgen. Aansluitend worden
bij de uitgang van de kerk lichtstaven
uitgedeeld, waarmee de kinderen kun-
nen deelnemen aan de lampionnenop-
tocht. Natuurlijk mogen de kinderen
ook hun eigen lampion meebrengen.
De lampionnenoptocht start om 20:00
uur en de organisatie hoopt dat u weer
massaal aanwezig zult zijn.

Bekendmaking
Zal C.C. ’t Aogje de boel eens goed op
zunne kop zetten en ook een nieuwe
prins lanceren? We zullen het weten na
de lampionnenoptocht. Dan vindt op

de Haagsemarkt de bekendmaking van
de prins plaats en zullen we dus ook
weten of Prins Peer d’n Zeventiende zijn
ambtstermijn zal volmaken met een
derde jaar. De grote vraag is ook – of
misschien wel vooral – wie wordt de
opvolger van Polleke Piekhaar? Wibout
van Dort gaf 11 jaar invulling aan dit car-
navaleske figuur. Inmiddels wordt er in
het dorp druk gespeculeerd over wie de
nieuwe karakteristieke figuur zal wor-
den. Het loont zeker de moeite om een
kijkje te nemen op Lapteen TV. Joost
Nooijens en Frans Langen gaan voor dit
medium op zoek naar de opvolger van
Polleke. U kunt de filmpjes bekijken via
de website of facebookpagina van C.C.
’t Aogje of het wijkblad.

Mottomot
Na de bekendmaking van al het nieuws

zal de bonte stoet verder trekken naar
De Koe. Hier is in de eerste plaats gele-
genheid om de Prins en zijn gevolg te
begroeten en te feliciteren. Deze recep-
tie start om 21:00 uur en wordt gevolgd
door het Mottomot. De receptie en het
liedjesfestival zijn voor iedereen gratis
toegankelijk. Een deskundige jury zal de
deelnemende bands beoordelen en een
keuze maken van het nieuwe carnavals-
lied van ’t Aogje. De strijd zal dit jaar
gaan tussen C.V. Simpel en de
Biermagneten, Peter de Bie en Paul de
Groot samen met Aogse Bluf en Joost
van de Corput met de Bielopers. Bent u
benieuwd welk lied zal winnen en heeft
u ook zin om de boel eens goed op
zunne kop te zetten? Ga dan komende
zaterdag zeker naar De Koe.

Ron van Zundert

Wie wordt de opvolger van Polleke?
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Partycentrum
De Posthoorn

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Feestje?
Wij verzorgen al uw 

familiegelegenheden in o.a. 
onze opgefriste voorzaal.

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 

076 - 5 213 700
www.vandenwijngaard.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 opne-
men via tel: 06 14 96 21 11. Pastores Paul
Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 
Kerkdiensten  
Weekend 8 en 9 November. 
Zaterdag 19.00 uur. Viering van Woord
en Communie met als voorganger pas-
tor Adrie Lint. Het Jongerenkoor Prin -
cenhage verzorgt de zang. Zondag
11.00 uur. Martinusfeest. Eucharis -
tieviering met als voorganger pastor

  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl 

Zondag 9 november 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
Sofia Oomen uit Zeist voor zal gaan.
Aanvang 10:00 uur. 
Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er geen Kinderkerk of
crèche. Volgende week 16 november zijn
de kinderen weer van harte welkom.
Kerkdienst 23 november- laatste zon-
dag kerkelijk jaar
Traditioneel gedenken wij op deze zon-
dag in een Dienst van Woord en Gebed
de overledenen van het afgelopen ker-
kelijk jaar. Hun namen worden dan
genoemd. Heeft u iemand verloren die
u graag wilt gedenken te midden van
de gemeente - óók al was deze persoon
geen lid van onze gemeente - geef dit
dan voor zaterdag 22 november door
aan Mieke Frankfoorder, tel. 5146523.
Inloopochtenden Annahuis
Maandag-, dinsdag- en donderdag-
morgen van 09:30 tot 12:00 uur. De
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09:30 tot 11:30 uur. Meer
informatie vindt u op www.anna-
huis.nl en www.straatkrantbreda.nl.
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.
Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk. Tel.  8871215.

  

 

  

  

Martinuskerk

J

Martinusviering 2014
Het verhaal van Martinus die zijn mantel deelt
met een bedelaar kennen veel mensen wel.
Maar niet iedereen weet dat er over Martinus
nog meer verhalen te vertellen zijn. In de viering
op 8 november a.s.  gaan we luisteren naar een
ander verhaal over Martinus. De viering zal wor-
den opgeluisterd door het Jongerenkoor Prin -
cen ha ge en het wordt extra feestelijk door de
medewerking van Stichting C.C.  ’t Aogje. We
zien u graag op 8 november om 19:00 uur in de
Martinuskerk in Prin cen hage. Ook alle kinderen
zijn met hun eigen lampion uitgenodigd om
mee te komen doen.

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. Het gezin Jac
Schrauwen-de Wit (fund); Overleden
familie Sprenkels (fund); Cor Brouwerd-
van Haperen (funf); Harry Rops; Jacques
van Caulil (in Amerika verongelukt op
23 febr. 2014); Piet en Truus van Gurp en
zoon Ad; Jan Ketelaars; Jan Kleemans.
Uitnodiging vrijwilligersavond op 21
november
Mocht u als vrijwilliger van de
Martinusgeloofsgemeenschap onver-
hoopt nog geen uitnodiging voor 21
november hebben ontvangen, dan
heten wij u alsnog van harte welkom.
U kunt bijpraten onder het genot van
een hapje en een drankje. De avond
begint om 20.00 uur en eindigt om
23.00 uur. Als u van plan bent te
komen, dan ontvangen we graag een
telefoontje op het secretariaat, tel.
5213873.

Stichting Kerststal Princenhage had
vorig jaar het voornemen om
Princenhage om te toveren tot een
heuse pittoreske trekpleister rond de
Kerst. De Kerststal was daarbij het mid-
delpunt van de eerste editie van de
KerstCreatieRoute (KCR). Het was een
succes: ruim 50 ‘kunstenaars’ knutselden
en bouwden mooie kerstuitingen in hun
voortuin of voor het raam en er zijn liefst
3.500 plattegronden bij de Kerststal
opgehaald om de route te lopen.

Neem deel
Dit jaar gokt het bestuur op een hon-
derdtal creatieve deelnemers. Daarom
nodigt zij de bewoners in de dorpskern
opnieuw uit om deel te nemen aan het
evenement. De deelnemers etaleren hun
kerstcreaties drie weken lang voor het
raam, op de muur of in de voortuin van

hun woning. Iedereen bepaalt zelf wat
een kerstcreatie is, want het gaat erom
dat u plezier hebt in het maken ervan en
dat u het resultaat graag wilt laten zien.

Alles mag
De creatie kan van eenvoudig tot profes-
sioneel; door kinderen gemaakt, door
uzelf of samen met de buren. Het kan
groot of klein. Van interessante kerststal
tot een mooie spreuk, van schilderij tot
abstract bouwwerk. Bijzondere gevel-
versieringen gelden ook als kerstcreatie.
Meld je aan. Inzet wordt beloond: er zijn
jury- en publieksprijzen en een aantal
kunstenaars krijgt een eervolle vermel-
ding en prijs, net als een aantal goede
inzendingen van de puzzeltocht.

Aanmelden
Voor opname in de wandelroute kunt u

zich aanmelden tot 29 november. De
enige voorwaarden zijn: het werk moet
goed zichtbaar zijn in de periode van 13
tot en met 30 december en veilig zijn
voor de bezoekers. Stuur uw aanmel-
ding, suggesties of vragen naar kerst-
stalprincenhage@gmail.com of bel
076-5222944.

KerstCreatieRoute voor tweede jaar van start

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!
Tot 100% vergoed door zorgverzekering

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl

2

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
Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

TE KOOP!
Nieuwe Heilaarstraat 13, Breda

Vraagprijs:
€365.000,- k.k.
T. 076-5142996

Foto’s op www.vandersande.nl of www.funda.nl



5

Sinte Maerte in actie voor Edukans

Volgende week vieren de kinderen van
basisschool Sinte Maerte het
Martinusfeest. De kinderen zullen bij
aanvang van de ochtend samenkomen
op het schoolplein bij de kerk, de vlag
hijsen en de dag luidkeels begroeten
met het Martinuslied.

Barmhartigheid 
Traditiegetrouw wordt in deze dagen op
Sinte Maerte het verhaal van Martinus

verteld. Een oud verhaal met een bood-
schap die ook in deze tijd zeer bruikbaar
is. De barmhartigheid die Martinus toon-
de naar de bedelaar wordt op verschil-
lende manieren aan de kinderen doorge-
geven. In verhalen, liedjes en lessen
wordt met de kinderen besproken wat
samenleven is of wat het kan zijn. Oog
hebben voor de ander en hulp bieden
zijn natuurlijk altijd belangrijk, maar
deze weken staat het nog meer centraal
dan anders. 

Edukans
Jaarlijks kiest het team van de school
een goed doel waar ze zich met de kin-
deren voor in gaan spannen. Dit jaar is
dat de stichting Edukans. Een keuze die
past bij kinderen, omdat Edukans zich
inzet voor onderwijs. Zo proberen ze te
zorgen voor meer scholen, schoolban-
ken, schoolborden, meer boeken en lera-
ren in ontwikkelingslanden. Wat het
ontwikkelingswerk van Edukans precies
inhoudt komt aan bod in enkele levendi-
ge presentaties die de kinderen krijgen. 

Schoenendozen
Om de kinderen in Zuid-Amerika, Afrika
en Zuidoost-Azië te helpen vult de
Princenhaagse jeugd schoenendozen.
De dozen mogen worden gevuld met
schoolspullen, speelgoed en toiletarti-
kelen. Deze dozen worden door
Edukans naar ontwikkelingslanden
gebracht. Ze gaan naar kinderen op
scholen, opvangcentra en vluchtelin-
genkampen. Op deze wijze doen de
leerlingen dus iets concreets voor een
leeftijdsgenoot. Als de kinderen het op
prijs stellen laat Edukans ook weten
welk kind ze blij hebben gemaakt. 

Levend
De school kijkt hoe dan ook uit naar
een mooie dag waarop samen stil
gestaan wordt bij een mooi verhaal.
Want door in actie te komen voor een
schoenmaatje wordt ook het delen -
zoals Martinus dit deed met zijn man-
tel - springlevend gehouden.

Ron van Zundert

Spelen met woorden
“Het is iets magisch. Soms heb ik een
gevoel of melodie in mijn hoofd en die
moet er dan uit. Het is mooi om met
teksten bezig te zijn en hiermee een
gevoel of gedachte over te brengen.”
Vol enthousiasme vertelt Femke
Reuvers over het schrijven van liedjes,
gedichten en andere teksten. Ze kijkt
ernaar uit om anderen kennis te laten
maken met de schoonheid van taal.

Boekhandel
“Eigenlijk heb ik een technische achter-
grond,” vertelt Femke, “maar door mijn
voorliefde voor verhalen ging ik in een
boekhandel werken. Het was geweldig
om hele dagen met boeken bezig te
zijn.” Maar door een reorganisatie ver-
anderde er zo veel in de winkel dat
Femke ervoor koos zich te richten op
haar eigen verhaal. 

En zo opende zich een nieuw boek:
Femke ging zelf schrijven. Ze schrijft
liedteksten voor onder andere Pater
Moeskroen, Frank Verkooyen en een
dameskoor. “Ik heb altijd een notitie-
blokje naast mijn bed leggen, zodat ik
ideeën die me te binnen schieten direct
op kan schrijven,” vertelt Femke. 

Vaak zijn het dingen uit haar directe
omgeving die inspireren. Vrolijke en
alledaagse dingen of juist verdrietige

gebeurtenissen. “Mensen hiermee
weten te raken, vind ik het mooiste wat
er is.”

Workshops
En nu is daar haar eigen bedrijf
“Spelen met woorden”. Femke geeft
onder andere workshops in plezier-
dichten en liedteksten schrijven. Bij het
plezierdichten gaat het om lichte
gedichten die precies vertellen waar
het om gaat. Voorbeelden van plezier-
dichten zijn de limerick, het elfje of het
rondeel. Het is geen zware poëzie,
maar licht en alledaags.

Bij de liedtekstenworkshop gaan de
deelnemers zelf aan de slag en geeft
Femke tips over metrum, perspectief
en rijm. “Mijn ervaring is dat iedereen
uiteindelijk met een songtekst naar
huis gaat.” Op dinsdagavond 25
november is de eerstvolgende lied-
tekstworkshop in De Koe. Iedereen is
van harte welkom. 

Sint
Met het naderende sinterklaasfeest
biedt Femke rijmhulp aan mensen die
daar behoefte aan hebben. Zij leert u te
spelen met woorden en u komt hoe
dan ook met een goed gedicht voor de
dag. De redactie wenst Femke veel suc-
ces met haar bedrijf. 

Mocht u interesse hebben in één van
de workshops, neem dan een kijkje op
www.spelenmetwoorden.nl. 

Ron van Zundert

Het was mischien te moeiluk
Of kwam het door verveling?
Op sgool was ik geen goeie
Behalve dan in speling 

Femke Reuvers
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Wist u dat....
- Wij ook dagelijks bezorgen o.a. verse snijbloemen
- Wij dagelijks verse aanvoer hebben van bloemen en planten
- U bij ons de nieuwste sfeer- en kerst trends kunt vinden

Tuincentrum Life  & Garden in Breda
Iedere zondag open van 12 tot 17 uur     !

Anthurium 
diverse kleuren

Winterheide 
diverse kleuren

Looptijd is t/m 9-10-2014

Ook nu in uw directe omgeving

EurOgOud
BrEda

Inkoop van goud en Zilver.
direct Euro's voor uw goud.
Loop vrijblijvend binnen voor een 

kostenloze taxatie.

Past. v. Spaandonkstraat 30
4813 BS Breda, 06 - 19516181 

WWW.EurOgOud.nL

Openingstijden: 
Maandag 12:00 uur - 17:00 uur

dinsdag t/m Zaterdag 
10:00 uur - 17:00 uur

POT + PLANT

5,-

3,-
3 voor
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Wandel en Match bij Princenhof 7 november
Op vrijdag 7 november kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een
praatje. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de
hond uitlaten. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

KledingDag 8 november
Zaterdag 8 november is er een KledingDag in De Koe, Ambachtenlaan 1 van 8:30 tot 15:00 uur. Er wordt
leuke tweedehandskleding voor kinderen, dames en heren aangeboden. De opbrengst van de
KledingDag komt ten goede van Beat Batten. Batten is een slopende stofwisselingziekte bij kinderen.
Kinderen met Batten worden blind, krijgen te maken met epilepsie en geheugenverlies, spierfuncties
vallen uit en uiteindelijk overlijden ze veel te jong.

Rikken en jokeren 8 november
KBO Breda-West heeft zaterdag 8 november weer een kaartmiddag. Aanvang om 14:00 uur. Zaal open
om 13:30 uur. Kosten: 2 euro incl. koffie/thee. Niet-leden 4 euro. Locatie: Princenhof, Princentuin 1 Breda.

Lampionnenoptocht 8 november
Voorafgaande aan de bekendmaking van de nieuwe Prins van ’t Aogje worden er door de Commissie
Buitengebeuren van Stichting C.C. ’t Aogje op zaterdagavond 8 november tussen 19:00 en 20:00 uur
op de Haagsemarkt lichtstaven aangeboden aan de Aogse kinderen voor de lampionnenoptocht, die
diezelfde avond vanaf 20:00 uur zal plaatsvinden.

Expositie over de Dreef 9 november
Tijdens de openstelling van 9 november van 13:00 tot 17:00 uur zal het Princenhaags Museum nog een
keer extra aandacht besteden aan het oorlogsverleden en bevrijding. Onder andere over Ds. Coolsma
die in de pastorie in de Dreef voornamelijk Joden onderdak gaf. In 2007 kreeg mevr. Coolsma en ook
postuum haar man de hoogste onderscheiding van Israël: Yad Vashem. Op de zolder van nummer 9 ver-
borg de familie Oostlander een achttal Joodse onderduikers. Arie Oostlander - die ruim vijftig jaar het
orgel van de Johanneskerk bespeelde - werd bij leven met het Verzetskruis onderscheiden.

70 jaar Bevrijding in Princenhof 14 november
Op vrijdag 14 november verzorgt de Martinusparochie een ochtend met het thema ‘Vrede en
Verbinden’. Hierin staat de evacuatie van Breda op 12 mei 1940 centraal. Er worden beelden getoond
van de vlucht uit Breda en van de bevrijding. Daarna volgt een gesprek en aansluitend een lunch.
Aanvang 10:30 tot 13:00 uur (zaal open 10:00 uur). Er zijn geen kosten aan verbonden.
Graag vooraf aanmelden. Van woensdag 5 november tot en met donderdag 13 november kun je voor
deze bijeenkomst inschrijven. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening
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Halloween Disco Party was een succes
Zaterdag 1 november was de jaarlijkse S.K.I.P. Halloween Disco Party in De Koe.
De zaal en gang waren helemaal aangekleed in de sfeer van Halloween, maar

vooral de kinderen 
hadden zich op een zeer griezelige en 

betoverende manier aangekleed. 

Het werd een geweldig feest, zoals de
foto’s laten zien.

Corné Wijnings, 
foto’s: Corné Wijnings.

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrennersen andere fietsliefhebbers is er nu de
Wieler Workout. De les duurt 1 uur en bestaat uit
30 minuten Krachttraining, ge volgd door 30
minuten Spinning. Het hele lichaam wordt
getraind, maar de nadruk ligt op rug, benen en
billen.  Kijk voor meer informatie op fitnessprin-
senbeek.nl. Fitness centrum Prinsenbeek,
Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel. 076 - 541 69 69.
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
Wat kan XINGFUBREDA u bieden: -Groepslessen
Yoga en Qigong in kleine groepen met persoon-
lijke aandacht. - Individuele behandelingen met
acupunctuur voor klachten als slapeloosheid,
menstruatie, hoofdpijn, rugklachten, vermoeid-
heid, afweersysteem (steeds elke griep en ver-
koudheid meepakken) Voor info; kijk op
www.xingfubreda.nl, en bel voor een gratis
proefles, of korting bij uw 2e behandeling: tel.
06-10494041 en 076-5228136.
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN Profiteer nu tot 1
januari 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 rij-
lessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorij -
school Frans van Dun, 
Dr. Struyckenstraat 176,
4812 BK Breda, 
tel. 06 - 511 789 71 -
www.fransvandun.nl 
Kijk voor meer pakket-
ten op onze website:
www.fransvandun.nl
Zang- en pianoles in
professionele studio.
Ook voor arangemen-
ten en cd-opnames.
Ook mogelijk voor cd-
opnames op locatie.
www.studioID-CD.nl Ad
Moelands 076-541 06 34
Opendeurdagen zater-
dag & zondag 08 & 09-
11-2014 Antiek & bro-
cantezaak Koning-
Albertstraat 13, Weelde
2381 Open 10-17u GSM
0498576119

Welke Dongense atlete werd als eerste
Nederlandse vrouw dit voorjaar wereldkampioen
Vijfkamp? Dit zou een vraag kunnen zijn, die bij de
Dorpskwis van 29 november a.s. gebruikt wordt.
Werkgroep Dorpskwis C.C. ’t Aogje.

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

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Laarzenspanners-maxi
per paar 2,99 ..............................2 voor 5,-

Leifheitduster met telescoopsteel
..............................................19,99 14,99

.........................................zonder steel 7,99

Super Sand
binnen met zand spelen, zonder troep
.........................................startset 11,99 9,99

Lampions & lampionstokjes vanaf 1,-


Musical/Showdance vanaf dinsdag 11 november

19.00 uur. Wat kan je verwachten? 
Het is een hele nieuwe les, 

dus iedereen van beginner tot gevorderd 
is welkom. 

De les wordt opgebouwd uit: Showdance/ballet, techniek en musical

waarbij acteren ook aanbod komt. (Geen zingen). De les wordt gegeven

door Patricia en Nana, door hun jarenlange ervaring van dansen in 

musicals en het maken ervan ben je gegarandeerd van een uitdaging op

toneelniveau. Wil je meer dan alleen dansen, ben je toe aan een nieuwe

uitdaging? Schrijf  dan nu in: 

Balletschool Nana Vanderpluym. Dreef 34a Breda tel: 076 5218886.

Nieuw!!  Musical/Showdance

Kijk op: www.cambre.nl voor meer info over al de lessen.
Balletschool Nana Vanderpluym Dreef 34a Breda 076 5218886.
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Wijkblad Princenhage is een uitgave
van de Stichting Wijkblad Princenhage
en verschijnt ook in Westerpark.

Redactie:
Marc de Baar
Helma Raaijmakers
Armin Floren
Ron van Zundert
Alexandra Middendorp
www.wijkbladprincenhage.net
www.facebook.com/wijkbladprincenhage.

Foto’s: Redactie Wijkblad Princenhage

Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, 
via wijkbladprincenhage@gmail.com

Penningmeester:  Corné Wijnings

Banknummer:
NL84 RABO 0142 4973 63 
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage

Advertenties/prikkers:
Opgeven vóór dinsdag 12.00 uur bij
Drukkerij van den Wijngaard, 
Past. van Spaandonkstraat 31, of via
drukkerij@vandenwijngaard.nl
Telefoon: 076-5213700. 

Drukkerij van den Wijngaard is niet 
aan sprakelijk voor de inhoud van het
wijkblad.

Druk: Drukkerij van den Wijngaard

Voor bezorgklachten of aanmelden als
bezorger:
06-250 756 64 na 18.00 uur.  Wijkblad
Princenhage verschijnt 40 maal per jaar
en heeft een oplage van 5550 ex.

Niets mag uit het Wijkblad worden
overgenomen zonder toestemming van
de redactie.

11 November jaarvergadering Sint Martinusgilde

Tweede prijs met actie ‘Lamp uit, kaars aan’
De online actie ‘Lamp uit, kaars aan’
van Buurkracht eindigde 24 oktober in
een bloedstollende nek-aan-nekrace
tussen Venlo ’t Ven en Breda
Princenhage – Ambachtenbuurt. De
uiteindelijke zege ging met 1075 virtu-
eel aangestoken kaarsjes naar ’t Ven.
Princenhage veroverde met 885 kaars-
jes de eervolle tweede plaats. Tijdens
de Buurtendag van Buurkracht op 27
oktober namen de nummers 1 en 2 hun
cheques van respectievelijk 454 euro en
350 euro in ontvangst, te besteden aan
een lokaal doel.

Virtueel aangestoken kaarsjes
Met de actie ‘Lamp uit, kaars aan’ vroeg
Buurkracht aandacht voor de Dag van
de Duurzaamheid op 10 oktober. Die
avond ging in veel Buurkrachtbuurten
het licht een uur uit. Daarnaast konden
buurten online meedingen naar een
buurtprijs door zo veel mogelijk virtu-

eel aangestoken kaarsjes te verzame-
len op www.buurkracht.nl/lamp-uit-
kaars-aan. Van de twaalf buurten die
de handschoen oppakten, liepen ’t Ven
en Princenhage om en om op kop. Op
alle mogelijke manieren riepen de
twee buurtteams mensen op om op
hun buurt te stemmen. Het bleef tot
het laatste uur spannend.

Buurthuis of speeltuin
Ook met de tweede prijs is het Bredase

buurtteam heel blij. Rouws: “Leuk dat
buurten onder elkaar op zo’n sportieve
manier de concurrentie aangaan. Wij
gingen er helemaal voor, maar we gaan
ook voor samen energie besparen. We
hebben in elk geval allebei bewezen dat
we onze buurten in beweging kunnen
brengen.” De prijs komt ten goede aan
het buurthuis dat bewoners samen
hebben gekocht of aan een speeltuintje
voor de basisschool. Daarover moet de
beslissing nog vallen.

Prijswinnaars Emiel Rouws uit Princenhage – Breda (links) en Robert Lommen uit ’t Ven –
Venlo (rechts). Midden: Roel Woudstra van Buurkracht.

De Martinuskerk heeft in de jaren
1993/1994 een grondige restauratie en
renovatie ondergaan. Teneinde het
onderhoud van dit monumentale
gebouw, ‘ het kostbaarste bezit van
Princenhage’, te kunnen blijven beko-
stigen is in 1993 het Martinusgilde
opgericht. De eerste en voornaamste
taak, zoals dat in de statuten van het
Martinusgilde staat vermeld, is het
‘behoeden, beschermen en beschut-
ten’ van de Martinuskerk. In de praktijk
komt dat erop neer dat het
Martinusgilde al 21 jaar in onderling
overleg met betrokkenen financieel bij-
draagt aan de nodige restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden. 

185 leden
Momenteel heeft het Martinusgilde
185 leden. Zij betalen jaarlijks 75 euro
aan het lidmaatschap, waarvan 50 euro
rechtstreeks naar het restauratiefonds
gaat. De rest wordt besteed aan een
cultureel gebeuren dat elk jaar plaats-
vindt na de jaarvergadering op 11
november. 
Als u de doelstelling van het Sint
Martinusgilde, de Martinuskerk voor

nu en in de toekomst te ‘behoeden,
beschutten en beschermen’, een warm
hart toedraagt, kunt u zich opgeven bij
voorzitter Rini van der Linden, tel. 076
5300240 of secretaris Ruud de Craen,
tel. 076 5289730. U krijgt dan nog een
uitnodiging om met uw partner dins-
dag 11 november aanwezig te zijn in
‘het clubhuis’, de Martinuskerk.

Helma Raaijmakers
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Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

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


