
Vandaag viert Peter van der List zijn
eenenvijftigste verjaardag. Kleine Peter
werd op 12-2-1964 geboren in de Hoge
Vucht als zoon van Joke en Piet van der
List. Op zijn 49e werd hij Prins van ’t
Aogje onder de naam Prins Peer d’n
Zeventiende. Daarmee kwam een diep-
gewortelde wens uit. Peter begint aan
zijn derde jaar als Prins en naar Aogs
gebruik betekent dat het afscheidsjaar.
Het goede nieuws is wel, dat Peter nog
één voornemen heeft: “We gaan het
Aogje helemaal op zunne kop zetten”. 

Hoogtepunten als Prins van ’t Aogje?
Peter antwoordt resoluut: “Het zijn een
heleboel dingen, maar met name de
dingen die je normaal niet meemaakt.
Ik ben trots op het Prinsgeburenbal in
Princenhage vorig jaar. Dat feest komt
maar éénmaal in de 12 jaar in
Princenhage en dat was echt een
geweldig feest.”  Ook de samenwerking
met de overige prinsen van Breda en de
baron roemt hij: “We gaan geweldig
met elkaar om en ook de pages en
joffers hebben het heel leuk samen.” 
Natuurlijk kan ik niet nalaten te vragen
of er ook teleurstellingen zijn. Hierop
antwoordt Peter dat dat niet echt het
geval is, maar dat het programma van
de prins van ’t Aogje wel héél erg druk is.

Grote voorbeeld? 
Hierover hoeft Peter geen seconde na
te denken. “Ik heb alle prinsen meege-
maakt, behalve de eerste prins
Gielstan. Als klein manneke keek ik op
tegen prins Knillis (Cees Hoosemans).
Dát is mijn grote voorbeeld. Hoe die
man kon zingen, het publiek opzwepen
en de kinderen erbij kon betrekken,
energiek: geweldig! Onlangs zong ik

samen met Cees de Titaai op het podi-
um in De Koe en dat was een geweldig
moment voor mij, samen met mijn
grote voorbeeld een nummer zingen.” 

Hoe zou je jouw periode als Prins wil-
len omschrijven?
“Hetzelfde beeld dat ik vooraf had over
het prins zijn is ook uitgekomen en ik
vond het geweldig! Ik hoop dat ik herin-
nerd word als Prins van het volk; van
iedereen en voor iedereen, tussen de
mensen en niet daarboven, de Prins die
altijd sprong. Ik heb het leuk gevonden
om snel te kunnen schakelen: het maakt
wel verschil of je in een volle Koe staat of
bij bejaarden of bij een kinderfeest.” 

Hoe ziet de carnavalstoekomst eruit?
“Natuurlijk gaan we eerst ’t Aogje nog
even helemaal op zunne kop zetten. Er
komt een héle leuke lancering en ik
ben jarig op het Vrouwkesbal. Ook

Neeltje, mijn joffer, is die dag jarig. Ik
zal me realiseren dat ik dit jaar alles
voor het laatst als Prins meemaak. Ik
kijk ook erg uit naar de optocht. Met al
die geweldige groepen uit ’t Aogje zou
het podium wel eens groen-wit
gekleurd kunnen zijn in ’t Kielegat. En
volgend jaar ga ik weer muziek maken
op de sousafoon als freelancer. Geen
vaste band, want ik wil niet repeteren.
Ik word niet lid van C.C. ’t Aogje en ga
ook niet naar een andere vereniging.
Ook ga ik zingen bij Capella Breda.”  
Iemand speciaal bedanken wil Peter
niet, maar hij vermeldt meteen dat je
dit alles niet kunt doen zonder de
steun van het thuisfront, in zijn geval
Gäby van Gils. “Zij steunt me en staat
achter alles wat ik doe.” 
We zijn ervan verzekerd dat Prins Peer
ons weer fantastisch zal voorgaan in de
leut deze carnaval.

Armin Floren

Prins Peer zet nog één keer ALLES OP ZUNNE KOP
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP 
Burgerzinstraat 7 te Breda

Liesbosstraat 8   076-515 42 03   www.mechel.nl

Vraagprijs 
€ 265.000,-- k.k.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“In een periode waarin u als nabestaande voor een hoop
vragen komt te staan ben ik er graag om u te ontzorgen.

Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor
een persoonlijk en passend afscheid.”  

Dennis Vrolijk, Uitvaartverzorger

Prins Peer tijdens de Vocaole Generaole, stralend als altijd.

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

7 dagen per week geopend!

Bestel telefonisch, in de winkel, 
via mail of webshop.

GRATIS* bezorging
Valentijnsboeket!

*Bij besteding vanaf € 20,-
Bezorging alleen in Breda & Etten-Leur

Op zaterdag
14 februari.

KARNAVAL IN MARKTZICHT

Prinsenbeek
Donderdag Femmekesbal met 
optreden van Jeroen van Zelst
d.j. Arjan Herriemans

Vrijdagmiddag Ballonnenclown 
en springkussen. De kids kunnen
heerlijk rennen en hossen in de
grote zaal.

‘s Avonds Bouwersbal 
met d.j. Frank Buiks

Zaterdagmiddag Kindermiddag 
met schmink, ballonnen en een
springkussen.

Zaterdagavond Karnavalsavond 
met d.j. Frank vd Aa

Zondag Grote optocht
d.j. Frank vd Aa

Maandag Matinee
met Johnny Gold en Stef Ekkel
d.j. Rik Ottenheim

Dinsdag Matinee
met Snollebollekes
d.j. Rik Ottenheim

KARNAVAL IN MARKTZICHT

Prinsenbeek

6 Dagen d.j. Robin in ‘t cafe

ZAAL “MARKTZICHT” 
6 DAGEN KARNAVAL

DIT MAG JE NIET MISSEN!

Markt 10 | Prinsenbeek | 076-541 22 07 | www.pastaenpesto.nl

ZAAL “MARKTZICHT” 
6 DAGEN KARNAVAL

DIT MAG JE NIET MISSEN!
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SKIP Kennisquiz daagt achtstegroepers uit!

Turnsters Fier behalen eremetaal

Afgelopen week werd het in de groe-
pen 8 van basisschool de Eerste Rith en
Sinte Maerte al verteld. Groep 8 bete-
kent het afsluiten van je basisschool-
periode, een nieuwe stap naar de mid-
delbare school, maar vooral ook je
enige kans om deel te nemen aan de
kennisquiz van SKIP. 

Creatieve opdracht
De kennisquiz wordt dit jaar voor de
dertiende keer gehouden en vindt
plaats op zaterdag 7 maart in De Koe.
De kinderen van groep 8 mogen zich
met een team van drie kinderen
inschrijven. Iedere kennisquiz heeft zijn
eigen thema en binnen dit thema
moeten de kinderen ’s middags aan de
slag met een creatieve opdracht. Het
thema blijft tot op de dag van de quiz
geheim. De joker die hieruit voortkomt
kunnen ze bij de quiz inzetten om hun

punten te verdubbelen. En dat niet
alleen: het team met de meest creatie-
ve joker wint een gezellige groepsprijs.

Verschillende rondes
De kinderen kunnen zich deze week en
de week na de carnavalsvakantie opge-
ven door het kennisquizstrookje in te
leveren bij hun groepsleerkracht. De
quiz start om 19:00 uur en zal gespeeld
worden in verschillende rondes. Aan de
hand van films, muziekfragmenten,
foto’s en opdrachten worden rondes
afgewerkt in categorieën als sport,
muziek, geschiedenis, taal en aardrijks-
kunde. Van alle deelnemende teams
zullen uiteindelijk maar drie teams
overblijven, die met elkaar de finale

gaan spelen. Vanaf dit moment wordt
er ook individueel om de prijzen
gespeeld. De prijzen worden gespon-
sord door de Readshop Princenhage.
De prijswinnende kinderen kunnen
hier t.w.v. ¤ 75,00, ¤ 40,00 en ¤ 25,00
hun eerste inkopen voor de middelbare
school doen.

Komt allen
Aan het einde van de avond zullen we
dus weten wie de ware kennisquiz-
kampioen van Princenhage wordt. Lijkt
het je leuk om mee te doen, geef je dan
op. Uiteraard zijn ook alle ouders, klas-
genoten en andere supporters van
harte welkom om te komen kijken.

Ron van Zundert

Op de eerste voorrondes van de regio-
nale kampioenschappen van Zuid-
West Nederland vorig weekeinde kwa-
men diverse turnsters van SV Fier zeer
goed voor de dag. 
Zowel Darya Gungör (instap), Indy
Ruedisueli (pupil-2) als Iris Vermeiden
(senior) bereikten een tweede plaats.
Daphne Kruijswijk wist zelfs kampioen
te worden in haar leeftijdsklasse
( jeugd-2). Voor alle vier is het nage-
noeg zeker dat ze doorstromen naar de
regionale finale.

Ook op de diverse toestellen werden
hoge scores gehaald. Darya Gungör,
Roos van Otterdijk, Denise Bogers, Nine
van Grondelle, Indy Ruedisueli en iris
Vermeiden zijn al zeker van toestelfina-
leplaatsen door zich tijdens deze wed-
strijd als hoogste op een of meerdere
toestellen te klasseren.

In het weekend van 13 en 14 maart
volgt de tweede voorwedstrijd, waarin
ook de andere turnsters van SV Fier een
poging doen om door te stromen naar
de finale en/of een of meer toestelfina-
les. Deze voorrondes bepalen wie er

door mag naar regiofinales, later in het
seizoen.

Grote Aogse Optocht
Aanstaande zondag trekt de carnavalsoptocht door de straten van ’t Aogje. Dit jaar kent de optocht maar liefst 39 deelne-
mers. Hieronder staan alle deelnemers en de volgorde waarin ze starten. Het circus gaat trekken om 14:00 uur. De optocht
vertrekt op de Haagsemarkt en gaat dan via de Dreef linksaf over het Heuvelplein, linksaf de Heuvelstraat in, rechtdoor de
St. Maartenstraat in, linksaf de Haagweg op en weer door tot aan de Haagsemarkt. De organisatie verzoekt u om de hele
route autovrij te houden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Johan de Craen, 
voorzitter  van de Commissie Buitengebeuren, tel. 06-10405253. Stichting C.C. ’t Aogje

Opstelling van de deelnemers: Optocht Opstelling 2015
Nr Naam: Categorie: Deelname: Motto:
1 Doskonale O 29 Alles op zunne kop!
2 De vliegende Flappers K1 1 Wij slaopen altied op kop
3 Dummie de Mummie K1 1 ge kunt iets recht zetten of op zunne kop
4 HobbyClub Princenhage K3 41 Alles op zunne kop!
5 Duo Confetti K1 1 Duo Confetti zet "ut Aogje" op zunne kop
6 C.C. Effen O 8 Alles op zunne kop!
7 CV. We witte 't nog nie K1 2 Met kattekwaad zetten we het Aogje op zijn kop
8 De Bliekskes K1 8 we zetten 't Aogje op zunne kop
9 CF de Wisselaors K2 4 Heksu en tovenaors zettu onzu weruld op zunne kop
10 Mieperkus & Co K1 7 nun kop, op zun kop, op oe kop
11 C.C. 't Aogje O 59 Alles op zunne kop!
12 Die van de Craen K1 6 we zette alles op z'n kop
13 CV de Koeckenbackers K3 8 De koeckenbackers zijn dit jaor zich SELFnie
14 CV de Buurmannen K2 1 alles op zunne kop
15 Snoeze poesjes K1 5 Wij draaien alles om je kop
16 CV kwit nie K2 1 alle gekheid op un stokske
17 Willy de Does V1 18 Alles op mijn kop
18 C.V. Zullie V2 3 Alles op "Zullie" kop
19 CV. W?rom W 13 We hedde Goed geboerd: Kekse straole meej dÓllandse Glorie in 't Aogje
20 CV. Aogse π-neuten V3 10 we zijn aan Winne toe!
21 CV. De Zuilenschuivers V3 36 Ge wor genaaid waor ge bij staot
22 Alwir Irste V1 16 We hebbe dur de ballen nie voor
23 Aogse Bluf O 27 Alles op zunne kop!
24 De Juullekus V1 6 "Je Suis uitgestroald, opgebraand en afgebraand"
25 Allus Zakt V3 9 De Bik Vet Djipsy….
26 CV. Miranda's V2 19 t Aoge ziet de Miranda's nie zitte
27 CV. Trio zonder Jan V1 13 Hedde Gij weleens in een over volle KUIP staon straole
28 C.C. Stiekum Tôg V2 9 Wij witte'nut nie
29 CV. De Schutters V3 41 De Schutters CarnavalsExpress
30 CV De Mutsen V2 7 Alles op zunne kop!
31 K.V. Sowieso 'Opeloos V2 20 Carnaval vliegt voorbij
32 CV. Aogse Hopkes V3 18 …. (we zijn er stil van)
33 CV. De Vollie V1 33 ouwe taaie
34 C.V. De Ullupstukskus V2 26 Alles op zunne kop!
35 WC.BC.KC.CC.SC. de halve zolen V2 10 Circus de halve zolen zetten ALLES op zunne kop
36 De Joffers V1 7 Alles op zunne kop!
37 CV GUP V2 1 We komme meej carnaval bove waoter!
38 Bende Benukt V2 28 You never Wok Alone
39 CV. Simpel W 26 Kekse Straole me kleure ut Kielegat

K; kinderen tot en met 15 jaar
K1; 1 tot en met 4 kinderen
K2; 5 tot en met 9 kinderen
K3; vanaf 10 kinderen
V; 16 jaar en ouder
V1; 1 tot en met 4 personen
V2; 5 tot en met 9 personen
V3; vanaf 10 personen
W: wagens
O; buiten mededinging



Groot Aogs Vrouwkesbal   12 februari
Donderdagavond 12 februari kunnen de Aogse vrouwkes los op het Groot Aogs Vrouwkesbal in de
Vlaamse Schuur van De Koe. Het bal start om 21:00 uur voor alle (en alléén) vrouwkes die 16 jaar of
ouder zijn. Entree is gratis. Gemeenschapshuis De Koe, Vlaamse Schuur, Ambachtenlaan 1.

Wandel en Match bij Princenhof 13 februari
Op vrijdag 13 februari kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. 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.

Kinderoptocht 13 februari
Zo’n 1100 kinderen van basisscholen Eerste Rith en Sinte Maerte trekken vrijdag vanaf 13:00 uur tot
ongeveer 14:30 uur door de straten van Princenhage in hun eigen carnavalsoptocht. 
De route loopt vanaf de Haagsemarkt via de Dreef en Esserstraat en door de Haagweg terug naar de
Haagsemarkt. De omwonenden wordt gevraagd om hun auto vanaf 11:00 uur niet in deze straten te
parkeren.

Carnavalsavond in Princenhof 13 februari
Op vrijdag 13 februari is er een gezellige carnavalsavond in Princenhof. Het motto is ‘Alles op zunne
kop’. DJ Theo draait de beste carnavalsmuziek van toen en nu en de vrijwilligers van Princenhof zor-
gen voor een leutige muzikale noot. 
We verwachten ook een bezoek van de Prins van ’t Aogje met zijn groot gevolg en BB de Bielopers.
Aanvang 19:30 uur tot 23:11 uur (zaal open om 19:11 uur).
Kaarten kosten € 10,00 (BredaPas € 8,00) inclusief twee koffie/thee en het traditionele worsten-
brood, roggebrood met zult of spek. 
Vanaf woensdag 4 februari kun je toegangskaarten kopen voor deze carnavalsavond. Princenhof,
Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91. 

Carnavalsprogramma CC ’t Aogje 13 t/m 17 februari
Stichting CC 't Aogje organiseert van vrijdag 13 februari tot en met dinsdag 17 februari diverse feesten
in Princenhage voor jong en oud. De meeste activiteiten vinden plaats in gemeenschapshuis De Koe
aan de Ambachtenlaan 1. 
Voor het volledige programma verwijzen wij u naar de carnavalskrant De Lapteen, die u ook op onze
site www.wijkbladprincenhage.net kan inzien.

Carnaval in Tuinzigt en Westerpark 14, 15 en 16 februari
Het Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark organiseert drie carnavalsmiddagen voor het hele gezin in
Café-Zalencentrum Het Witte Schaap op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 februari. De midda-
gen beginnen om 14:00 uur en eindigen om 19:00 uur. 
De muziek wordt verzorgd door drive-in-show Move To The Rhythm. Op zaterdag en zondag om 16:00
uur komen twee ballonnenclowns van Kids-Time om leuke figuren voor de kinderen te maken. Ook
zijn er leuke prijzen te winnen voor het origineelste en gekst verklede kind. 
De entreeprijs is 1,50 euro voor groot en klein.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Jan Verstraeten 06-53978571.

Carnavalsmiddag in Westerwiek 17 februari
Dinsdagmiddag 17 februari is er een leuke carnavalsmiddag in de Westerwiek Argusvlinder 298. Dan
treden Tjerry & Mariska op. Ook is er een loterij met mooie prijzen. De middag is voor iedereen toe-
gankelijk. Aanvang om 14:00 uur. De zaal gaat om 13:30 uur open. Intree ¤ 5,00, dit is inclusief een
kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en er wordt rondgegaan met een hapje. Voor inlichtingen
Jan Verstraeten 06-53978571.

Themamaaltijd in Princenhof 18 februari
Op vrijdag 27 februari ben je welkom bij de themamaaltijd in Princenhof. Op het menu staat: kippensoep,
varkensmedaillon met rode kool en krieltjes en als dessert flensjes met ijs en sinaasappelsaus. Aanvang
17:30 uur. Zaal open om 17:00 uur.  Kosten € 12,50 (BredaPas ¤ 10,00). Inschrijven: vanaf woensdag 18 febru-
ari vanaf 13:30 uur. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
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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 

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.
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
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTEN-
BELASTING. Bel 076-5147444 of kom langs aan
de Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen &
Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

TRIO ZONDER JAN
heeft er eend(t)je gevonden

Groetjes Jan

6 Dozen rommelmarkt spullen te koop! -
Carnavalskleding en spulletjes - 2 Persoonsbed,
wit mdf, 1.80 mtr. x 2.00 mtr. - Zonnebank-hemel
+ bed - Magnetron - Ambachtenlaan 23,
Princenhage - Tel. 076-514 84 27
• Training sociale vaardigheden/weerbaar-
heid in groepjes - Thema’s o.a. vrienden
maken, zelfvertrouwen, boosheid • 7-9 jaar
(start feb, nog 1 plaats vrij) en 10-12 jaar
(start maart) • Marina Verstraeten - 06-53 11
69 66 (www.view-counselling.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



Schrijf je nu in bij: Balletschool Nana Vanderpluym; al 37 jaar toonaangevend in Breda.

Dreef 34a   Princenhage   tel: 076 5218886    website: www.balletschoolnanavanderpluym.nl 

In groepsverband, lekker binnen, werken aan je conditie, 
goed voor je gezondheid, op gezellige muziek, 

speciaal voor volwassen dames, geen lange contracten.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde leraressen 

en kan je volgen op de onderstaande uren:

Dinsdag 13.45 - Dinsdag 18.00 – Dinsdag 20.00 – Donderdag 19.00.
Bij Balletschool Nana Vanderpluym kunt u niet alleen Ballet en Dance volgen.

Ook voor de opbouw van uw conditie kunt u bij ons terecht!!

Fit en sportief de lente in ?



Afgelopen zaterdagmiddag 7 februari
wandelden twaalf mensen onder lei-
ding van de bezielde gids Boudewijn
van de Calseyde door Princenhage voor
de rondleiding van het Gilde De
Baronie. Ondanks de kou en motregen
en dankzij het “wandelend geschiede-
nisboek Boudewijn”, zoals één van de
deelnemers de gids typeerde, was de
wandeling zeer de moeite waard: een
historisch wandelfeestje. 
Beroemdheden
Het startpunt is het Princenhaags

Museum. Van hieruit maak je de door-
steek naar het Protestantse deel van
begraafplaats Zuylen. Boudewijn
steekt enthousiast van wal over de
beroemdheden die hier begraven lig-
gen: de natuurwetenschapper Cornelis
Wouter Nahuys Heer van Burgst, fami-
lieleden van Vincent van Gogh en C.G.
Naundorf, vermeend familielid van de
Franse koning Lodewijk XVII.
Monumentale villa’s
De route vervolgt op de Haagweg, waar
wordt stilgestaan bij enkele monumen-
tale villa’s. Villa de Haghe bijvoorbeeld
die gedemonteerd, na een treinreis van-
uit Zwitserland, in 1902 in Princenhage
in elkaar is gezet. Villa Meertensheim
die ontworpen en bewoond werd door
J.J. Langelaar, de Bredase architect en
kerkenbouwer. Huize Mertersem, dat
werd gebouwd door oom Vincent van
Gogh, de kunsthandelaar, die in het
pand een galerij had voor zijn enorme
collectie schilderijen.
Haagweg verhard
We wandelen verder de Haagweg af
richting Haagsemarkt. Al in 1683 was
deze weg verhard, wat voor die tijd bij-
zonder was. De naam was toen zeer

toepasselijk Bredase Steenweg.
Boudewijn verhaalt over de vele win-
keltjes die hier waren gevestigd en de
ambachten die hier werden uitgeoe-
fend. Verrassend zien we via een smal-
le doorkijk de overblijfselen van de
werkplaats van een hoefsmid. Het
oude naambord hangt er nog.
Schout en schepenen
Tot 1796 werd het dorp bestuurd door
een schout (en zeven schepenen), die
gehuisvest was in het pand waar tante
Betsie nu lunches verzorgt. Dit is een
gedenkwaardig historisch pand, omdat
de schout bevoegd was mensen te
berechten die bepaalde misdrijven
hadden gepleegd. Ook regelde hij de
overdracht van onroerend goed en
organiseerde hij de inning van bepaal-
de belastingen. 
Oudste gebouw
De wandeling eindigt terecht bij het
oudste gebouw van Princenhage: de
Martinuskerk. Wat voor de inmiddels
verkleumde wandelaars fijn is, is dat
Boudewijn een sleutel heeft van de kerk-
deur en wij kunnen genieten van de
gebrandschilderde ramen in relatieve
warmte. Alexandra Middendorp

ari van dat jaar wordt de B.C.V. opgericht,
de Bredasche Carnavals vereniging.
Carnaval in ‘t Aogje                                                                                                                                                                                                                                                  
Gezien de historische ontwikkeling
heeft het vieren van carnaval in
Princenhage nog niet zo’n heel lange
traditie. In 1956 werd CC ’t Aogje opge-
richt met Stan Gielen als eerste prins
‘Gielstan d’n Eerste’ (1956-1960). Zijn
opvolger Cees Hoosemans is de langst-
zittende prins, van 1961 tot 1978! De
prinsen die na hem in ’t Aogje de scepter
zwaaiden waren: Nico de Zwart (†), Rene
Appels, Cees Rombouts, Fer de Meulder
(†), Sjef Jansen, Otto van Boxtel, Joost de
Jongh, Rob Staal, Jan Koolen, Frido
Schrauwen, Paul Zijlmans, Peter van

Sinds 1956 carnaval in ‘t Aogje

Zeven prinsen op een rijtje, vlnr: Alex de Jongh, Ronald Huismans, Jan Koolen, Peter van Gastel,
Frido Schrauwen, Joost de Jongh, Peter van der List.

Rondleiding Princenhage: een “historisch” feestje

De oorsprong van carnaval ligt in de
lentefeesten met de nadruk op vrucht-
baarheid. De Germanen vierden al een
op carnaval gelijkend feest dat rond
500 uitmondt in de Fasnacht en
Fastelabendvieringen in Europa. Na het
kerkelijk initiatief van vastenavond en
de opkomst van narrengezelschappen
komen de eerste publicaties van mom-
merijen (gemaskerde feesten) en ont-
staat het Gilde van de Blauwe Schuyt. 
Beschaafd
De 16de en 17de eeuw worden geken-
merkt door een stevige weerstand van
de magistraten van Breda als het om
mommerijen gaat. Zoals in heel Europa
komt carnaval in Nederland op een laag
pitje te staan. Na de start van het moder-
ne carnaval in 1823 begint ook Zuid-
Nederland weer zin te krijgen in dit feest,
met als gevolg dat ook Breda in de 19de
eeuw maskerade-opstanden krijgt.
Vanaf 1860 komen er steeds meer beslo-
ten carnavalsbijeenkomsten in Breda,
waarbij rond 1890 heuse straatoptoch-
ten worden georganiseerd. Bonus
Eventus brengt vanaf 1894 het ‘be -
schaafde’ carnaval in Breda en staat ook
aan de basis van carnavalsvereniging de
Bieweemes. In 1936 is de tijd rijp voor het
moderne carnaval in Breda; op 22 febru-

Gastel, Alex de Jongh en Ronald
Huismans. Peter van der List, prins Peer
d’n Zeventiende, zal zijn ambtstermijn
op dinsdag 17 februari met d’n leste
druppel op de Haagsemarkt afsluiten. 
Historisch document
Bij het 22-jarig bestaan van CC ’t Aogje
schreef Piet Rasenberg het boek ‘Een
blom van 22’, waarin hij de ontstaans-
geschiedenis en alle wetens- en weder-
waardigheden van het carnaval in ’t
Aogje in woord en beeld tot uitdrukking
brengt. Een waar historisch document!
Bij het 55-jarig bestaan van de CC in
2011 werd de carnavalsgeschiedenis op
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Dreef 45, 4813 ED  Breda
Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Ook voor horeca en instellingen!
NL

206876
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AS-WOENSDAG 18 FEBR.

HARING HAPPEN!
HEERLIJKE HARING
* VERS VAN HET MES*

10 HARINGEN VOOR €10,00
PER STUK €1,25

WIJ ZIJN GEOPEND VAN 11.00 - 18.00 UUR.
AANBIEDING ALLEEN GELDIG OP WO. 18-02

N

A

G

E

L

S

T

U

D

I

O

acrylnagels

gelnagels

gellak

manicure

nagelreparatie

O.P.I.

Sierske Daas Huidverzorging

Doelenstraat 1

4813 BG Breda

Tel.: 076 - 522 80 58

Ook adverteren?
Neems eens vrijblijvend 
contact met ons op!
Tel. 076 - 5 213 700 of

drukkerij@vandenwijngaard.nl 

Drukkerij Van den Wijngaard • Past. v. Spaandonkstr. 31 • Breda
www.vandenwijngaard.nl



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. U kunt
contact opnemen via tel: 06 14 96 21 11.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

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

Kerkdiensten 
15 februari: Dienst van Schrift en Tafel.
Na de dienst is er koffie in het Kerken-
en Glazenhuis. 22 februari: Dienst van
Woord en Gebed. In beide diensten
gaat ds. Saskia van Meggelen voor.
Aanvang 10:00 uur.  Voor kerkdiensten
en het laatste nieuws: www.prote-
stantsegemeentebreda.nl  

Voor uw agenda
Zondagmiddag 8 maart zal in de
Johanneskerk het ensemble Luci
Serene het Stabat Mater van Pergolesi
ten gehore brengen. Info: Mieke
Frankfoorder, tel. 5146523. Zie ook publi-
catie elders in dit blad.

Annahuis: 
Openingstijden-De Inloop: Op dinsdag-
en donderdagmorgen staat de koffie
klaar van 9:30-12:00 uur. Iedereen is
van harte welkom! Kijk op de website
www.annahuis.nl voor informatie over
de dialoogrondes, de bezinningsmo-
menten of het open-atelier. Het adres
is Haagweg 3, 4814 GA Breda. Tel:
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 

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

Johanneskerk

AKTIE KERKBALANS 2015
De kerk brengt je samen….. Dat is de aanhef van de brief zoals medeparochianen
die inmiddels ontvangen zullen hebben. In de bijbehorende folder wordt bena-
drukt wat we allemaal samen in en rond de kerk doen: bidden, vieren, zingen, rou-
wen, delen, helpen en omzien naar elkaar. Het is allemaal niet te koop, maar dui-
delijk wel van wezenlijk belang in ons leven. Andersom is het ook zo dat we niet
zonder geld kunnen. Het is nodig voor het pastorale werk en alle activiteiten in
onze kerk en onze parochie en voor het onderhoud van de gebouwen. Onze kerk
kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van onze parochianen. Uw bijdra-
ge is dan ook essentieel. 

We weten dat het kerkbezoek de laatste jaren behoorlijk afgenomen is. Toch is
onlangs uit een landelijk onderzoek gebleken dat het aantal mensen dat zich
rekent tot een kerkelijke groepering nauwelijks is gedaald. Daaruit blijkt dat
mensen zich nog steeds laten raken door wat er in de kerk gebeurt. We kunnen
samen veel tot stand brengen en we hebben plannen om meer te doen aan een-
zaamheid onder ouderen en/of steun aan mantelzorgverleners. Daarom vragen
we u om mee te doen aan de actie Kerkbalans. U kunt uw bijdrage overmaken op
Rabobank: NL62 RABO 0142 4570 19 en Postbank: NL10 INGB 0001 1296 34. Mogen
we op uw bijdrage rekenen? Hartelijk bedankt,

Met vriendelijke groet, 
Namens het parochiebestuur, Jan Hendrickx, vice-voorzitter.

Pastores Paul Heye, Giny van der Korput,
Adrie Lint en Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 14/15 februari. Zesde zondag
door het jaar. Zondag 11.00 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastor Paul Heye. Het weekkoor ver-
zorgt de zang. Elke donderdag is er om
9.00 uur een ochtendgebed in de koor-
kapel van de Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere
intentie.
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een modernere manier herdacht: 2
DVD’s en een boekwerkje vormden
samen een multimediapresentatie,
waarin de Princenhagenaars de ins en
outs van hun leutvorsten leren kennen
en waarin alle aspecten van 55 jaar leut
in ’t Aogje uitvoerig aan bod komen.
Eigen invulling
Het behoeft geen betoog dat de leut-
vorsten allemaal op eigen wijze het
carnaval in ’t Aogje op voortreffelijke
wijze hebben ‘ingevuld’. Ook de CC ver-
dient een dikke pluim voor de geweldi-
ge organisatie, die altijd op rolletjes
loopt. Werd in 1956 nog alleen op zon-
dagavond in het patronaat aan de
Doelen (nu sporthal) carnaval gevierd,
heden ten dage beginnen we op don-
derdagavond met het Vrouwkesbal in
De Koe en feesten door tot dinsdag-
avond. Alaaf!

Helma Raaijmakers

Vers in ‘t Aogje
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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

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


