
Zes jaar geleden begon een initiatie-
groep om een tennispark in
Princenhage gerealiseerd te krijgen. In
mei werd de Stichting Tennispark
Princenhage opgericht, die ontzettend
veel voorbereidend werk heeft gedaan.
Nu is het dan eindelijk zover dat de
Vereniging Tennispark Princenhage
wordt opgericht. Dus was het tijd voor
de leden om uitgenodigd te worden
voor de oprichtingsvergadering, welke
gehouden werd op woensdag 14 januari
in De Dobbelsteen. 

Jan Verheij opende als voorzitter van de
nieuwe vereniging de avond en stelde
de leden van de stichting en het bestuur
van de nieuwe vereniging voor. Daarna
was het woord aan Erik van Elderen die
namens de Stichting Tennispark de hui-
dige stand van zaken verwoordde. De
werkgroep is inmiddels 16 man/vrouw
sterk geworden en vergadert maande-
lijks in De Dobbelsteen. 

den in de vierde week van maart. De ver-
wachting is dan dat het park op 1 mei
2015 open kan gaan. De aanleg van het
hele park is begroot op € 462.650,- 

Hobbels
Mogelijke hobbels die de startdatum van
1 mei kunnen vertragen zijn:
- archeologisch onderzoek,
- bodemonderzoek,
- flora-/faunaonderzoek (bijv. aanwezig-

heid van vleermuizen, eksternesten etc),
- kapvergunning voor de bomen.
Vervolgens werden de statuten doorge-
nomen en het huishoudelijk reglement.
Er werd door de vele aanwezigen
meteen goed meegedacht over een aan-
tal praktische zaken, zoals de verplich-
ting om bardiensten te draaien en het
werven van vrijwilligers. Er kwamen ook
wat verduidelijkingsvragen zoals “komt
er ook een tennisschool?” ( “Ja, dat zit in
de planning”). “Hoe is het ledenbestand
tot nu toe opgebouwd?” ( “zo’n 90-95%
Princenhage, 41 jeugdleden en 210 vol-
wassenen.”) “Komt er een reserverings-
systeem?” (“Nee, we gaan afhangen, de
tijd zal leren of dat goed werkt”). 

Ook de begroting werd tot in detail
doorgenomen. De aanwezigen hadden
na alle vragen alleen maar een welge-
meend applaus over voor de informatie
die hen was gegeven en de samenstel-
ling van het nieuwe bestuur. Hiermee
was dit bestuur bekrachtigd.De vereni-
ging kent nu 251 leden. Mocht u zich
ook willen aansluiten dan vindt u alle
informatie op www.tennisparkprin-
cenhage.nl. We zijn benieuwd wanneer
de eerste ballen geslagen kunnen gaan
worden.

Armin Floren

“Op 1 mei 2015 open!”
Er worden in eerste instantie 4 banen
gerealiseerd met mogelijkheid tot uit-
breiding met een vijfde baan. Voor de 5e
baan ontbreekt nu nog het aantal leden
en de financiën. Het clubgebouw is een
reeds bestaand gebouw dat verplaatst
gaat worden. Het terrein zal worden ver-
licht met duurzame LED-verlichting. De
Stichting Tennispark zal eigenaar wor-
den van het complex en de vereniging
huurt het complex van de stichting.

De bank financiert op voorwaarde van
garantie. Deze garantie moet komen van
de gemeente Breda (50%) en de
Stichting Waarborgfonds Sport (50%).
Onlangs zijn er aan dit waarborgfonds
maar liefst 61 documenten aangeleverd.
De beslissing valt op zijn vroegst eind
februari 2015. De gemeente Breda besluit
in maart 2015. Als alles goed is passeert
de aankoop van de grond in de derde
week van maart en kan er gebouwd wor-

Oprichting Vereniging Tennispark Princenhage
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Onder grote belangstelling werd de Vereniging Tennispark Princenhage opgericht. 
Foto: Armin Floren.

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

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Aanbieding geldig 21/22/23 jan. 2015 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 25-02-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon..

Nieuwsgierig? Ga voor meer informatie naar www.labarrique.nl

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt en tegen inlevering van deze bon.Kijk ook eens op onze website: www.bakkervandenbogaert.nl

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

Geldig zolang de voorraad strekt en alleen tegen inlevering van deze bon. Kijk ook eens op www.bachmanprincenhage.nl

30% KORTING
op alle carnvals schmink

Zolang de voorraad strekt

Voor al uw ambachtelijk brood, banket
en lekkernijen bent u 6 dagen in de
week welkom in onze gezellige winkel.

Verse worst of saucijsjes
500 gr.  3,50

Kom nu voor een Gezichtsbehandeling van 60 minuten 
en ontvang met deze bon €10,00 korting.

Oppervlakte reiniging, dieptereiniging, epileren, onzuiverheden verwijderen, 
korte massage, masker en als afsluiting een dagverzorging 

Normaal € 66,00 - Nu voor € 56,00

Bij aankoop van handzeep, 500 ml - 6,95

GRATIS HANDLOTION, 500 ml
(t.w.v. 6,95 - Diverse fruitgeuren)

Het bierassortiment is niet groot maar naast 
het Trappist van Zundert, het bier van de Beijerd en de Aogse Pint 

hebben we toch een nieuwe aanwinst namelijk bier van
BROUWERIJ DE PIMPELMEESCH uit Chaam.

Tarwebier, dubbel, trippel en het Baken van Breda (groot & klein)

KANTOOR AGENDA'S

#
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#

#

#

#

#

Vlam-/kaarsenaansteker
30 cm  -  1,99  1,00

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

Princenhaagse 

bonnenregen

20% korting Op is op!
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Prins Peer d’n Zeventiende 
bij Princenhoeve

Dinsdagmiddag 13 januari werd op kin-
derdagverblijf De Princenhoeve de over-
gang van de koepelorganisatie Catalpa
naar Smallsteps gemarkeerd door het
in cement afdrukken van de voet van
onze prins, samen met Jeremiah, de
zoon van Maikel en Edith van
Oosterhout. Althans, dat was de bedoe-
ling. Door het enigszins vertraagde
bezoek van de prins was de bak met
cement te hard geworden. Toch lukte
het de prins, onder toeziend oog van
alle feestelijk geklede kinderen met hun
ouders, om zijn handtekening te zetten. 

Stichting Mukulenzu
Die dag was ook het startsein voor een
inzamelingsactie voor Stichting
Mukulenzu, die zich inzet om de kwali-
teit van het leven in het dorp
Mukelenzu in Kenia te verbeteren. Het
initiatief voor deze stichting is geno-
men door Maikel en Edith, die Jeremiah
uit Mukelenzu hebben geadopteerd. De
eerste gelden voor het goede doel wer-
den die dag verworven door verschillen-
de acties. Zo hadden de kinderen van de
buitenschoolse opvang vetbollen
gemaakt en de kinderen van het kinder-

dagverblijf hadden voetafdrukken in
klei gemaakt, die aan ouders werden
verkocht. Bovendien konden kinderen
worden geschminkt, was er een pop-
penkastvoorstelling en waren er sie-
raden uit Kenia te koop. Natuurlijk was
er ook informatie over de stichting en
haar activiteiten.

Smallsteps
Marina Koppelaar, locatiemanager:
“Kinderopvang maakt deel uit van de
buurt of wijk. We vinden het dan ook
van belang om als locatie hierin een bij-
drage te leveren. We hebben als team
gekozen voor Stichting Mukelenzu.
Princenhoeve maakt sinds deze zomer
onderdeel uit van Smallsteps, een
nationaal netwerk van zo’n 250 kinder-
dagverblijven. Daarmee is afscheid
genomen van Catalpa. Zo kunnen alle
locaties eenduidig naar buiten treden,
maar behoudt iedere locatie wel zijn
eigen karakter wat past in de buurt of
wijk.”
www.kinderopvang-princenhoeve.nl

Helma Raaijmakers

Bezorgers gezocht!
Stichting Wijkblad Princenhage zoekt nog steeds bezorgers voor het wijkblad. Op
korte termijn komen er enkele wijken vrij. Om medewerker van Stichting wijk-
blad Princenhage te worden moet je 13 jaar of ouder zijn en op donderdag aan
het eind van de middag of begin van de avond kunnen bezorgen. Voor de bezor-
ging krijg je een gepaste onkostenvergoeding. Ook als je pas na de zomervakan-
tie het wijkblad wilt gaan bezorgen (in Princenhage of Westerpark) mag je
reageren. Wanneer er een wijk vrij komt nemen wij contact met je op. Voor opga-
ven of informatie mail naar wijkbladprincenhage@gmail.com. 

Stichting wijkblad Princenhage

Rikmarathon
in De Koe

Op zaterdag 28 maart vindt weer de
jaarlijkse rikmarathon plaats in De
Koe. De zaal is open vanaf 9:00 uur.
Het rikken vangt aan om 9:30 uur. De
kosten bedragen ¤ 10,00 per persoon.
Dit is inclusief een lunch en hapjes. Er
kan vanaf nu worden ingeschreven,
maar wees er snel bij want vol is vol.
Opgeven kan via Lex Couvreur via tele-
foonnummer 06-12439813 of e-mail
ju1ac9@kpnmail.nl
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VERS 
IN ’T AOGJE

Hallo!
Was de super even dicht
om te breken en te slopen
Is het nu weer ingericht

om je boodschappen te kopen

Het verschilt toch niet zo veel
Wat eerst rood was, is nu geel

Femke Reuvers

Iedere zondag Bootcamp tegen kanker!
Budokai Breda organiseert al geruime
tijd een Bootcamp tegen Kanker!
Sinds 1 oktober 2014 gaan alle dona-
ties naar stichting KiKa! Kinderen
Kankervrij!

De bootcamp workout is iedere zondag
in het Liesbos en start om 9:00 uur bij
eetcafé De Peer, Oude Liesboslaan 172.
Er zijn drie groepen: jeugd, basics en
toppers. De trainingen worden gege-

Thijs van Oosterhout is ambassadeur
Woensdag 14 januari 2015 is de 9-jari-
ge Thijs van Oosterhout, leerling van
basisschool De Eerste Rith, na een uit-
gebreide sollicitatieprocedure, samen
met negen andere kinderen officieel
geïnstalleerd als ambassadeur 2015
van Tosca Menten. Tosca Menten is de
schrijfster van onder andere de kinder-
boekenreeks Dummie de Mummie.
Thijs is erg enthousiast over de boeken
van Tosca Menten en wil als ambassa-
deur zoveel mogelijk kinderen kennis
laten maken met haar grappige boe-
ken. Jullie zullen dan ook vast vaker
van Thijs horen.

Nieuw bedrijf in het raadhuis
Het raadhuis in Princenhage heeft per
januari een nieuwe bewoner gekre-
gen. Het bedrijf 2-Control heeft haar
intrek genomen op de bovenste etage
van het historische pand, waardoor
het raadhuis nu volledig bezet is. 

2-Control, opgericht in 2006, is een
dienstverlener op het gebied van IT
auditing en consultancy. Het bedrijf
kent 6 werknemers waaronder 4 con-
sultants. Na een periode van 8 jaar in
een kantoor in Etten-Leur was 2-
Control vanwege groei toe aan een
nieuwe locatie. Tijdens de zoektocht
kwam het raadhuis al snel in zicht. 

Directeur Arno Mouwen: ‘’We hebben
gekozen voor dit mooie pand aange-

zien deze plek past bij onze groeiambi-
ties voor de komende jaren. De locatie
is voorzien van alle praktische gemak-
ken. Genoeg ruimte, voldoende (gratis)
parkeergelegenheid en een goede
bereikbaarheid.  Daarnaast sprak de
gemoedelijkheid van Princenhage ons
erg aan.’’

ven door ervaren instructeurs en zijn zo
opgezet dat iedereen met de boot-
camp kan meedoen, zowel beginners
als meer ervaren sporters. Doe mee,
sport en doneer tegen kanker!



Lezersonderzoek wijkblad groot succes

In memoriam Gerrit de Peijper

Het aantal Princenhagenaars dat aan
onze oproep gehoor heeft gegeven om
het lezersonderzoek van het wijkblad
in te vullen, heeft onze stoutste ver-
wachtingen overtroffen. Niet alleen is
de redactie erg blij met het aantal
ingevulde enquêtes, maar ook met uw
ideeën om het blad te verbeteren.
Zowel in het kerstnummer als op onze
website en Facebookpagina kon u de
enquête invullen. Via alle kanalen heb-
ben wij vragenformulieren retour
gekregen. Hartelijk dank daarvoor. De
redactie is de formulieren nog aan het
analyseren, maar een aantal opmerke-
lijke zaken willen we alvast met u
delen.

Opvallende zaken
Wat opvalt is dat onze lezers voorna-
melijk tussen de dertig en zeventig
jaar oud zijn. Wij vinden dat een
behoorlijk diverse categorie. De jonge-
ren blijven als lezerscategorie wel wat

achter. Van de mensen die de enquête
hebben ingevuld geeft maar liefst
68% aan het wijkblad altijd te lezen.
Dat is een prachtige score. Verder is
voor 51% van de deelnemers de websi-
te of papieren versie van het wijkblad
de enige informatiebron voor nieuws
uit Princenhage.

Waar we nog in kunnen verbeteren, is
de bekendheid van de website en
Facebookpagina. Meerdere mensen
gaven aan dat ze niet wisten dat we
die hadden. De redactie is van mening
dat deze twee kanalen steeds belang-
rijker worden, omdat nieuws steeds
sneller mensen moet bereiken. Daar
gaan we dus aan werken!

Verguld met hulp
Waar we helemaal verguld mee zijn, is
dat sommige mensen via de enquête
hun hulp hebben aangeboden om bij-
voorbeeld de vormgeving van het blad

De redactie was voornemens om vanaf
nu tot aan carnaval wekelijks aan-
dacht te besteden aan carnaval in
Princenhage. Afgelopen weekend wer-
den we echter opgeschrikt door het
verdrietige bericht dat Gerrit de
Peijper plotseling is overleden op
zaterdag 17 januari.
Ofschoon Gerrit niet uit Princenhage
komt was hij voor velen een bekende
in Princenhage. Hij begon acht jaar
geleden bij  B.B. de Bielopers als trom-

pettist, later ging hij sousafoon spelen.
In die tijd hebben we hem leren ken-
nen als een eerlijk mens en recht door
zee zonder poeha. Gerrit was ook fer-
vent motorrijder en pas onlangs voor-
zitter van de bouwcommissie buurt-
schap Rijsbergen geworden. 

We wensen familie, vrienden en
bekenden van Gerrit veel sterkte toe. 

Armin Floren

Heel Princenhage bakt

Althans, dat zou zomaar kunnen als je
rondkijkt in de afgelopen zaterdag
geopende winkel aan de
Mastbosstraat met de toepasselijke
naam ‘Bakatelier’. Voor Hetty van Dijk
en Lidewij Rijvers betekent dit een

doorstart in het voorste gedeelte van
het pand, waar zij in maart 2011 hun
bakatelier zijn begonnen in het ach-
terste gedeelte. “We hebben in de
afgelopen jaren een grote klanten-
kring opgebouwd. Toen we te horen
kregen dat de kantoorruimtes leeg
zouden komen, was de stap om gro-
ter te groeien snel gezet. We hebben
nu deze ruimte van zo’n 65 m2 ter
beschikking, waarin we 1200 unieke
producten voor de thuisbakker in de
verkoop hebben. Een waar walhalla
voor de liefhebber! Door de vele kook-
programma’s op tv, waarvan Heel
Holland Bakt het populairst is, is de
animo om zelf aan de slag te gaan,
enorm gegroeid.”

Workshops
“De winkel is dus naar de voorkant ver-
huisd, maar de ruimte waar we works-
hops geven is gebleven waar die was.
Daar is tevens de mogelijkheid om
voor kinderfeestjes, vrijgezellenfeest-
jes of anderszins taartjes, taarten en
cupcakes te maken en te decoreren,
die dan mee naar huis genomen wor-
den. Dat doen Hetty en ik niet alleen,
Megan assisteert daarbij als de specia-
list in het decoreren van taarten. Komt
u gerust vrijblijvend een kijkje nemen
in onze winkel. Er is vast iets bij wat
voor u als thuisbakker van pas komt.”
www.bakatelier.nl

Helma Raaijmakers

te verbeteren of mee te denken over
onderwerpen. Andere mensen hebben
juist vragen gesteld aan de redactie
via het vragenformulier. Daar komen
we nog op terug. Alle vragen zullen
worden beantwoord.

Hoe nu verder?
De redactie heeft even tijd nodig om
alle formulieren te analyseren en alle
opmerkingen over verbeteringen op
een rij te zetten. Natuurlijk komen we
dan met een artikel over wat
Princenhage vindt van het wijkblad.
Verder zullen we de komende weken
brainstormen over verbeteringen aan
de website en de Facebookpagina.
Onze conclusies daarover zult u ook
van ons vernemen via een artikel.
Houd de kanalen van het wijkblad dus
in de gaten…

Alexandra Middendorp
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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

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrenners en andere fietsliefhebbers is er nu
de Wieler Workout. De les duurt 1 uur en
bestaat uit 30 minuten Krachttraining, 
gevolgd door 30 minuten Spinning. Het hele
lichaam wordt getraind, maar de nadruk ligt op
rug, benen en billen.  Kijk voor meer informatie
op fitnessprinsenbeek.nl. Fitnesscentrum
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
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
Bent u op zoek naar een professionele 
dagbesteding? Of zoekt u hulp bij de persoon-
lijke verzorging? Kijk dan eens op: 
www.cameleonzorgenwelzijn.nl of neem con-
tact op met Michaëla de Heus o6-43 55 58 99.
Invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.
Bel 076-5147444 of kom langs aan de
Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen & Partners
Administratie- en Belastingadviseurs.

Betalis staat voor rechtvaardigheid!
Dat U krijgt waar u recht op heeft. Blijven uw
facturen onbetaald? Bel ons vrijblijvend op
076-820 02 01; we lossen het graag voor u op.
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrijblijvend
binnen. Kostenloze taxatie. Past. van
Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda - 06-19 51 61 81
- www.eurogoud.nl - Maandag 12.00 - 17.00
uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
In- & verkoop van Spelcomputers & Spellen.
Ook voor oudere modellen, o.a. Nintendo Nes/
Snes/Gamecube/Game and Watch/Atari/Sega
of andere merken. Ook inkoop van oudere spel-
len voor deze spelcomputers - Jefer 2014 - 
Past. van Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda -
Altijd diverse modellen spelcomputers en spellen
op voorraad.
TEGELOUTLET BREDA - DE ENIGE ECHTE TEGEL-
OUTLET VAN BREDA - Nu spectaculaire actie,
ook op onze nieuwe collectie 2015 vloer- en
wandtegels! 7 Dagen per week open; donder-
dag koopavond tot 20.00 uur en altijd koop-
zondag - Tegeloutlet Breda, Ettensebaan 19 -
Tel. 076-750 49 80
Op vrijdagavond 30 januari (20.15 uur), zater-
dagavond 31 januari (20.15 uur) en zondagmid-
dag 1 februari (14.00 uur) zijn er weer de Aogse
Avonden met als thema “Leve de koning!”.
Natuurlijk treedt Balletschool Nana
Vanderpluym ook op. De kaarten (€ 7,00) zijn
nog verkrijgbaar bij de firma Bachman en bij
Drogisterij Brocks - Commissie Aogse Avonden
van Stichting C.C. ‘t Aogje.

Gezellige SCHILDERLES - In Princenhage, bij
Maud, op woensdagochtend, donderdagmid-
dag en/of -avond. Gratis proefles! Info: 06-29
57 71 41
Ik ben een alleenstaande dame met hulphond.
Vanuit mijn PGB ben ik op zoek naar een rusti-
ge, niet rokende hulp thuiszorg
Persoonlijke Verzorging voor meerdere uren
per week. Voor aanmelding: 06-54 29 61 44
Gezocht:  Ik ben een alleenstaande dame met
hulphond en zoek rustige, niet rokende hulp
thuiszorg huishouding vanuit PGB voor 4  uur
per week in Westerpark. Voor aanmelding tel.
06-54 29 61 44

Riool verstopt?
bak/keuken/toilet afvoer

tel. 06 - 38934256 
www.deheusinfra.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.

AUTORIJSCHOOL HERBA bestaat 50 JAAR!!!
Jubileumactie: 

10 lessen en praktijkexamen - € 569,- 
(omgerekend € 36,- per uur) 
www.autorijschoolherba.nl

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

A5 FLYERS
1000 STUKS

135 GRS, 4/4
          €39,-

VISITEKAARTJES
500 STUKS

350 GRS, 4/4

          €32,-

PAST. V. SPAANDONKSTRAAT 31 - 4813 BR BREDA
TEL.: 076 5 213 900 - BREDA@HUISDRUKKER.NL

WWW.DEHUISDRUKKER.NL



Princenhagenaars in Cultuurnacht 23 januari
Hebt u kaartjes voor de Cultuurnacht? Ga dan ook even kijken naar de bijdragen uit Princenhage. Om
19:45 uur zingt huiskamerkoor Le Tourdion in de Concertzaal van Nieuwe Veste. Daarna leest voorma-
lig stadsdichter Kees van Meel omstreeks 21:00 uur enkele gedichten voor op het Cultuurplein in de
centrale bibliotheek. Om 21:45 uur leest schrijver Marc Alphons een muziekverhaal voor, waarbij hij
wordt begeleid door een gitarist. Alle optredens duren een kwartier. - www.cultuurnachtbreda.nl

Inschrijving voor Aogse Optocht 24 januari
Zaterdagmiddag 24 januari kan er worden ingeschreven voor deelname aan de Grote Aogse
Carnavalsoptocht, die plaatsvindt op zondag 15 februari 2015. Van 15:00 tot 17:00 uur zitten in café
Heuvelzicht, Heuvelstraat 144, de leden van de Commissie Buitengebeuren van Stichting C.C. ’t Aogje
klaar om de inschrijfformulieren in ontvangst te nemen. Let op: de inschrijfperiode wordt strikt
gehanteerd! - www.cctaogje.nl

Thuiswedstrijd Groen-Wit 25 januari
Zondag 25 januari, aanvang 14:30 uur, speelt het eerste elftal van Groen-Wit zijn eerste thuiswedstrijd
na de winterstop. Te gast aan de Postillionstraat 2 is NOAD uit Tilburg. De groenwitten hopen punten
te pakken om degradatie te voorkomen; ze hebben nog volledig in eigen hand. - www.rksvgroenwit.nl

ZydeGoNutz in Bierreclamemuseum 25 januari
Zondag staat zydecoband ZydeGoNutz op het podium van het Bierreclamemuseum aan de Haagweg
375. ZydeGoNutz is een band met een krachtige sound die zijn wortels vindt in het zuiden van de
Verenigde Staten. De insteek is het maken van Amerikaanse Roots Music: cajun en zydeco met uit-
stapjes naar o.a. blues, rock’n’roll, jazz, folk en andere wereldmuziek. Het optreden begint omstreeks
17:00 uur en de toegang is zoals altijd gratis. - www.bierreclamemuseum.nl

Wandel en Match bij Princenhof 30 januari
Op vrijdag 30 januari 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, zoals een klusje, een bezoekje, de hond
uitlaten.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Vacature voor één dag
Altijd al eens mee willen lopen in de
optocht van ’t Aogje? Dan is dit je
kans! Trio zonder Jan is nog op zoek
naar een enthousiaste man of vrouw
met veel gevoel voor humor. Het is
prettig als de sollicitant beschikt over
affiniteit met optochten, ervaring is
niet per se noodzakelijk.

Trio zonder Jan
Hoofdpersoon bij Trio zonder Jan is
Hein Lambregts, voor velen een
bekend gezicht in Princenhage. Trio
zonder Jan loopt al 13 jaar mee in de
optochten van ut Kielegat en ’t Aogje.
“Voor de optocht in Princenhage zoek
ik nog iemand”, zegt Hein. “De voorbe-
reidingen heb ik al helemaal rond, dus
het gaat alleen om de deelname aan
de optocht zelf. En ik moet zeggen dat
we met het idee zoals het er nu ligt de
boel goed op zunne kop kunnen zet-
ten”, blikt Hein vooruit.

Interactie 
Als ik Hein vraag naar zijn prijzen in
de verschillende optochten, is hij reso-
luut. “De lach van het publiek is mijn
eerste prijs. Dat is met een juryprijs
niet te betalen. Die interactie met het
publiek, daar kan ik zo van genieten.
Alles valt of staat natuurlijk met het
juiste idee, liefst zo eenvoudig moge-
lijk. Ik heb ooit Cees Rombouts zien
meelopen met een mandje eieren
waarop stond: ‘ze kunnen allemaal
kapot vallen’. Dat vond ik echt gewel-
dig. Toen ik dat had gezien ben ik ook
optochten gaan lopen”, vertelt Hein
enthousiast.

Vacature
Wie weet ben jij diegene die later op
zijn cv mag zetten dat ie heeft meege-
lopen met Trio zonder Jan? Ook is Hein
op zoek naar iemand die tijdens de
twee optochten foto’s wil maken van

de act. Ben je enthousiast, stuur dan
een mailtje naar hendrikuslam-
bregts@tele2.nl.

Ron van Zundert
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Binnen ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Gediplomeerd ovenist/ deegmaker

Bij bakker Wim staat kwaliteitsbewustheid voorop.

Werken bij Bakker Wim biedt naast werken met

leuke collega’s aan kwalitatief hoogwaardige pro-

ducten de mogelijkheid jezelf verder te ontplooien.

Heb jij:
* minimaal MBO-niveau door kennis en/of ervaring

* bakkersdiploma

Dan bieden wij jou:
* een prettige werksfeer

* marktconforme salariëring 

conform CAO bakkersbedrijf

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie?

E-mail jouw CV z.s.m. naar:

kantoor@bakkerwim.com

Mastbosstraat 105
4812 PB Breda
Tel. 06 - 199 834 60
E-mail: info@bakatelier.nl
www.bakatelier.nl

■  Taart op maat

■  Workshops

■  Winkelverkoop

■  Webshop

Speciaal voor kinderen:
- Ouder/kind workshops 
- Kinderfeestjes

Informeer naar de 
diverse mogelijkheden



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.

  

 

  

  

   

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

25 januari: Oecumenische dienst
Dit is de 2e zondag in de Week voor het
Gebed van de Eenheid van Christenen.
Zoals we al vele jaren gewend zijn
geven we deze speciale week gestalte
met een oecumenische dienst samen
met de geloofsgemeenschap van de
Martinuskerk. De aanvang is om 10:00
uur en het thema is “Dorst”.
Voorgangers zijn pastor Henny
Spooren en ds. Saskia van Meggelen.
Medewerking verleent het gospelkoor
Chaverim uit Raamsdonkveer. De uit-
gangscollecte is bestemd voor het lan-
delijke werk voor de Oecumene. Na
afloop is er tijd voor ontmoeting en een
kopje koffie in het Kerken- en
Glazenhuis.

Kerkbalans 2015 “Mijn kerk in balans”
Vanaf 18 januari gaan weer vele mede-
werkers op stap om de bekende enve-
lop met daarin uw bijdrageformulier
bij u te bezorgen of u ontvangt hem via
de post omdat wij niet voor ieder wijk-
je een medewerker hebben. Zorgt ú in
het eerste geval ervoor dat uw ant-
woordenvelop klaar ligt als zij die enige
dagen daarna weer op komen halen?
Ontvangt u uw envelop via de post, dan
hopen wij uw antwoord eveneens via
de post te ontvangen. Dank u wel!

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Princenhage oud - nieuw : 
Het Roode Hert

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  
Zondag 10.00 uur. Oecumenische
gebedsdienst in de Johanneskerk.
Voorgangers zijn Ds. S. van Meggelen
en pastor Henny Spooren-Schaart. Het
ochtendgebed op donderdag 22 janu-
ari is in de Johanneskerk.

Misintenties
Zondag 10.00 uur. Ouders Krijnen en
zoon Henk.

IN MEMORIAM: JOS LAMBREGTS
Jos (doopnaam Adrianus) Lambregts
werd geboren op 17 mei 1931 in
Princenhage en overleed te Breda op 19
december 2014. Zijn zeer druk bezochte
uitvaartdienst in de Martinuskerk was
op 27 december 2014. Zijn vrouw, Toos
Sweep en zijn kinderen omschreven
hem op het gedachtenisprentje zoals
zij hem zullen herinneren: ‘Hij had nog
zoveel willen doen. Volop ambitie.
Klaarstaan voor anderen. Intens genie-
ten van al wat je ondernam. Je was een
familiemens. Liefde, zorgzaamheid en
arbeid lagen dicht bij elkaar. Bedankt
voor alles, wat zullen wij je missen’.

Annahuis
Openingstijden-De Inloop: op dinsdag-
en donderdagmorgen staat de koffie
klaar van 9:30 tot 12:00 uur. Loop eens
binnen, iedereen is van harte welkom!
Kijk op de website www.annahuis.nl
voor informatie over andere activitei-
ten zoals de dialoogrondes, de bezin-
ningsmomenten of het open-atelier.
Het adres is Haagweg 3, 4814 GA Breda.
Tel. 076-5217964 / info@annahuis.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. H. v. Wijk. Tel: 8871215.
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sinds 1930

rolluiken

zonneschermen

markiezen

horren

luxaflex

timmerwerken

vouwwanden

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid

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

Keus uit onze 
uitgebreide collectie 

of uw eigen ontwerp?

Wij werken het 
perfect voor u af!

Past. v. Spaandonkstr. 31 • 4813 BR Breda • (076) 5 213 700
drukkerij@vandenwijngaard.nl • www.vandenwijngaard.nl

ALLE GEBOORTEKAARTJES!!!


