
Wat een pech! De warmste dag van het
jaar sloeg om op het moment dat de
grote intocht van meer dan 1500 wande-
laars had moeten plaatsvinden op de
Haagsemarkt. Voor de organisatie van de
Avondvierdaagse was het vóór 18:00 uur
duidelijk: we kunnen het wandelen om
veiligheidsredenen niet door laten gaan.
Maar we kunnen wel een feestje bou-
wen in De Koe… “Al vroeg in de middag
werd het secretariaat van de Avond -
vierdaagse overspoeld met telefoontjes
van bezorgde deelnemers over het nade-
rende onweer”, vertelt Bartjan de Keijzer,
voorzitter van de Avondvierdaagse
Princenhage. “Ook collega-avondvier-
daagse-besturen uit omringende wijken
belden ons om te overleggen en mogelij-
ke scenario’s uit te wisselen.” Op basis
van alle informatie en in overleg met de
wijkagent  besloot het bestuur unaniem
geen enkel risico te lopen en alle routes
af te gelasten. 

Kracht van Facebook
Via de website en Facebook werden
deelnemers opgeroepen naar De Koe te
komen om hun medaille daar op te
halen. “We hadden bestuursleden bij de
deur staan om deelnemers op de hoog-
te te brengen van het besluit, maar
iedereen wist het al van Facebook of via
via. En iedereen toonde begrip”, ver-
volgt Bartjan. In tien minuten tijd werd
het bericht van de Facebookpagina van
het wijkblad meer dan honderd keer
gedeeld. Aogse Bluf en de Lapzwansen
stonden dit jaar dus niet op de
Haagsemarkt maar in de Rabozaal en
wisten er ook daar een gezellig feest
van te maken, getuige de foto’s.

Foto’s: Corné Wijnings
Tekst: Alexandra Middendorp

Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Deelnemers die hun medaille of gewonnen prijs nog 
niet hebben opgehaald, kunnen contact opnemen met 

Loes de Vetter op 06 23 40 66 86.

“Het vertrouwen dat nabestaanden je geven om het 
afscheid samen met hen vorm te geven is een groot 

goed. Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk in alle 
opzichten voor een passend afscheid.”                               

Ronald de Kanter, Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl Overweegt u de verkoop van uw woning?

Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Vijfhagen 161 

te Breda

Vraagprijs
€ 152.500,-- k.k.

Dreef 3 - Breda   
076 - 515 42 03
www.mechel.nl

Avondvierdaagse: Het liep allemaal anders!

Princenhaagse 

bonnenregen

Een leuk vaderdag cadeau(tje)

Single Malt Talisker 10 jr, 
Glenkinchie 12 jr of Dalwhinnie 15 jr

0,20 cl - normaal €13,95   nu €12,95
Aanbieding geldig t/m 20-06-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 30-06-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aardbeien van de Rith
bak a 500 gr. - € 2,99

Geldig zolang de voorraad strekt en tegen inlever  ing van deze bon. 1 bon p.p.

#

# #

#

# #
Haagsemarkt 8 

4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

KAATJE JANS PRINCENHAGE

Haagsemarkt 10

4813 BA Breda

Tel. 076-8895117

Vanaf donderdag 18 juni
Hollandse nieuwe haring

per stuk €1,75  -  5 voor € 8,50
Aanbieding geldig VANAF 18-06-2015.

NL
206876
EG

Dreef 45, 4813 ED  Breda
Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt! 

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

076-5147469 - info@marijkeshaaridee.nl - www.marijkeshaaridee.nl

Bij aankoop van een shampoo 
15% korting op een 

masker of conditioner naar keuze!

#

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

GRATIS BADSPONS
bij aankoop van een Weleda

zwangerschaps- of babyproduct

Aanbieding geldig t/m 20-06-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Bij aankoop van 6 worstenbroodjes 

6 zachte broodjes GRATIS

Dreef 17 - Breda Open vanaf 07.15 uur

Openingstijden:

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

Aanbieding geldig t/m 25-06-2015 en tegen inlevering van deze bon.

#

wegens enorm succes verlengd
stomerij: 2 pantalons
3e pantalon GRATIS

Geslaagd!
Wenskaarten vanaf 1,00
Slingers - Ballonnen

Vlag 3,99 & wimpel 2,99
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Straatnamen in Princenhage: Pastoor Boumanstraat

Nadat in de zestiger jaren van de vorige
eeuw de Heilaarstraat (in de volks-
mond het Kerkstraatje) afgebroken
was, kwamen er straten met nieuw-
bouw bij, zoals de Wethouder van
Haperenstraat, waarvan de Pastoor
Boumanstraat een zijstraat is. Pastoor
Petrus J.A. Bouman werd als 25-jarige in
1922 aangesteld in Princenhage en ver-
vulde zijn ambt tot 1961. Hij stierf het
jaar daarna en is op het
Martinuskerkhof begraven. Bouman
was een man van uitersten. Hij bestu-
deerde de kerkvaders, was een

Bijbelkenner en publiceerde boeken
over symbolen in de liturgie. Vooral de
St. Martinuskerk was hem lief. 

Zijn pastoorstijd
Hoe zijn ideeën in zijn pastoorstijd gestal-
te kregen, vinden we terug in de ramen in
de kerk. Hij wilde van ‘zijn’ kerk een klein
Chartres maken. Het blauw van de ramen
in Chartres boeide hem intens. Hij stuur-
de de glazenier Cornelius Wuisman op
huwelijksreis naar Parijs en Chartres
opdat deze zich de bijzondere kleur van
Chartres eigen zou maken. 

De ramen
In opdracht van pastoor Bouman wer-
den in het glasatelier van de gebroe-
ders Wuisman in Breda vele ramen ver-
vaardigd: Het Sacramentsraam in 1926,
waar vele Princenhagenaars model
voor hebben gestaan, in 1927 gevolgd

door het Onze Lieve Vrouwe-glasraam,
waarin de blauwe ‘Chartres’kleur
prachtig tot uiting komt. Eveneens in
1927 kwam het Christuskindraam in de
kerk, waarin de gebeurtenissen uit de
jeugd van Christus zijn afgebeeld. In
1950 ontwierp hij voor de in 1962 afge-
broken Mariakapel aan de Dreefzijde
het beeldverhaal met de geschiedenis
van de kerk en parochie vanaf 1261. Dit
‘stripverhaal’ is nu te zien in de kleine
raampjes in de zijbeuken. In 1951 werd
het Bevrijdingsraam aangebracht en in
1952 het Onze Lieve Vrouwevenster, dat
nu in de Mariakapel hangt. Het St.
Martinusbeeld dat rechts in de kerk
staat, liet pastoor Bouman in 1930 
vervaardigen bij Van der Geld in 
‘‘s-Hertogenbosch en is een kopie van
het St. Martinusbeeld uit de Dom van
Xanten (Dld).

Helma Raaijmakers

Nieuws van Princenhaags Museum
Zondag 14 juni is voorlopig voor het
laatst de tentoonstelling "Naar de
fabriek" te bezoeken in het Princenhaags
Museum. 
“Naar de fabriek” belicht de industriële
ontwikkeling van het grondgebied
Princenhage. Daarna stopt deze ten-
toonstelling om plaats te maken voor de
expositie Vincent Vincent Vincent. 

Deze expositie met werken van kunste-
naars uit de omgeving houdt verband
met de drie Vincent van Gogh's en hun
band met Princenhage. In oktober en
november pakken we de draad weer op
met "Naar de fabriek". In december start
vervolgens een tentoonstelling over de
Liesbosstraat/Liesboslaan. Voor meer
informatie: www.princenhaagsmuse-

um.nl en www.vincentvincentvin-
cent.nl. Bezoekadres: Haagweg 334bis

Vers in ’t Aogje

De Etna en CHV aan de Tramsingel toen
Princenhaags grondgebied

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle REPARATIES, 
KLIKGEBIT op implantaten en GRATIS ADVIES!

Opendag! Gewoon even binnenlopen
ma. t/m do. 9.00-16.00 uur, vrijdag 9.00-12.30 uur

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

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 

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076?522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
sinds 1930

 FITDANKBABY - Fitness voor jou en de BABY
Nu ook in Prinsenbeek ! vanaf 3 mnd.
• Plezier voor moeder EN baby • Versterkt de
spieren • Het trainingsgewicht groeit mee •
Met originele fitdankbaby gordel •
Fitnesscentrum Prinsenbeek, Klaverveld 55
Prinsenbeek, tel. 076-820 03 26, www.fitness-
prinsenbeek.nl, fdb@fitnessprinsenbeek.nl
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
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39

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
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.

Riool verstopt of aan vervanging toe?
bad/keuken/toilet/hwa leiding

bel 06 - 38934256 / www.deheusinfra.nl
Voor al uw riool- of straatwerkzaamheden

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
50 Uitgewassen grindtegels en 2 m2 zwarte
klinkers - Tel. 06-47 02 30 80
Avondvierdaagse Princenhage is op zoek naar
verkeersregelaars! Heb je interesse om ons
team te komen versterken in de week van 
7 t/m 10 juni 2016? Neem dan a.u.b. contact op
met Loes de Vetter, tel. 06-23 40 66 86 of via de
mail: loesdevetter@ziggo.nl
4 Antieke opknapstoelen - Tel. 06-47 02 30 80
TE KOOP: Nieuwe aardappelen! Primaire
Frieslands geschrapte krielen. Bij W. Nooren,
Liesboslaan 309 te Breda (bij kerk Liesbos).
Verkoop na 13.00 uur, zat. 09.00-17.00 uur.
Pelgrim electrisch fornuis met oven - 
Tel. 06-28 90 77 57
Sportduiken in 2015? Maak vrijblijvend een
proefduik! In één van de Bredase zwembaden,
onder leiding van een bevoegde instructeur 
ga je met SCUBA onder water. Deelname vanaf
12 jaar. Ook leuk als cadeaubon, teambuilding
of verjaardag! € 20,- p.p. Meer info: 
www.safetycrew.nl of 06-41 45 85 14

PASTOOR VAN SPAANDONKSTRAAT 31 - 4813 BR BREDA
TEL.: 076 5 213 900 - BREDA@DEHUISDRUKKER.NL

WWW.DEHUISDRUKKER.NL



Zondag 14 juni: Benefietconcert stichting JiP
Van 14:00 tot 17:00 uur speelt de Blue Cover Band drie keer een sessie van een uur ten bate van
Stichting JiP ( jongeren in pleeggezinnen) op de Dorpswei. Als entree wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor stichting JiP .

Woensdag 17 juni: Bingo Westerwiek
Om 14:00 uur begint een grote bingo met mooie prijzen in Westerwiek, Argusvlinder 298. Er worden 8
rondes gedraaid voor 6 euro en er is een koopronde voor 1 euro. De middag is voor iedereen toeganke-
lijk. Na de bingo kunt u friet met een snack eten. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten, 06 53 97 85 71

Vrijdag 19 juni: Wandel en match Princenhof
Op vrijdag 19 juni kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel: (076) 530 97 91

Vrijdag 19 juni: Kerkennacht met Princenhage’s Mannenkoor
Het Princenhage’s Mannenkoor treedt om 20:30 uur op in de Sint-Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333.
Onder leiding van dirigent Ad Vergouwen zingt het koor liederen van Mendelssohn, Mozart, 3 negro
spirituals en ter afsluiting Poolse en Russische liederen, waaronder Isjla Marina.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Zorg voor elkaar: wijkteam Heuvel/Princenhage
Zorg voor elkaar Breda is een netwerk
van maatschappelijke organisaties en
de Gemeente Breda. Met elkaar zorgen
zij ervoor dat iedere inwoner van Breda
de ondersteuning, hulp of zorg krijgt
die nodig is, bijvoorbeeld omdat men-
sen ouder worden, een chronische ziek-
te hebben of een beperking. De wijk-
teams in de gemeente Breda werken
allemaal onder de vlag van Zorg voor
elkaar. Het wijkteam Heuvel/Princen -
hage houdt spreekuur op donderdag-
middag van 14:00 tot 16:00 uur in De
Dobbelsteen in de even weken en op
de Amstelstraat 4a in de oneven
weken.

Ondersteuning nodig
Bij Zorg voor elkaar Breda kunnen men-
sen terecht als zij ondersteuning nodig
hebben met bijvoorbeeld de adminis-
tratie, klusjes, boodschappen, vervoer,
geldzaken en schulden, verbeteren van
relaties binnen het gezin, verwerken
van ingrijpende gebeurtenissen, een-
zaamheid en leggen van sociale con-
tacten, begeleiding en dagbesteding,
ondersteuning bij een beperking of
psychische/psychiatrische problemen,
woon/zorgvoorzieningen en verzor-
ging/verpleging.

Zelfredzaamheid
Bij het ondersteunen van mensen gaat
Zorg voor elkaar uit van de zelfred-
zaamheid en de eigen kracht van men-
sen. Als dat niet lukt, wordt beoordeeld
of een vrijwilliger of een algemene

voorziening (zoals ouderenwerk en
maatschappelijk werk) een oplossing
kan bieden. Voor sommige hulp (Wmo)
heeft een cliënt een indicatie nodig
omdat hij het niet zelf kan regelen, ook
niet met een vrijwilliger of een alge-
mene voorziening. De cliënt komt dan
mogelijk in aanmerking voor een
maatwerkvoorziening, zoals hulp in
het huishouden, vervoer en een rol-
stoel, aanpassing van de woning en
voorzieningen om zelfstandig te blij-
ven wonen, en begeleiding en dagbe-
steding.

Gesprek
Een lid van het wijkteam Heuvel/
Princenhage gaat in gesprek met de
cliënt om samen te bekijken wat deze
nodig heeft. Dit gesprek vindt in de
regel bij de cliënt thuis plaats. Soms
kunnen familie, buren of vrienden, of
een vrijwilliger bijspringen. Soms is

echter professionele hulp nodig.
Samen met de cliënt wordt dan een
persoonlijk plan opgesteld. Voor het
maken van een persoonlijk plan kan de
cliënt zich laten bijstaan door een
mantelzorger en/of een onafhankelijke
cliëntondersteuner van MEE. Van deze
hulp van MEE kan gratis gebruik
gemaakt worden.

Deskundigheid
Het wijkteam Heuvel/Princenhage van
de gemeente Breda is samengesteld
met medewerkers die een eigen des-
kundigheid met zich meebrengen. In
dit wijkteam zitten nu bijvoorbeeld
een verpleegkundige, een maatschap-
pelijk werkster, klantmanagers Wmo
en voormalige medewerksters van het
CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)  en
ATEA (participatie). Met vragen over
Zorg voor elkaar kunt u bellen met
(076) 525 15 15.

54

Mimie Frèrejean-Emmen: 40 jaar pedicure 
“Als ik alleen de voeten zou zien, dan
weet ik van wie ze zijn en wat ze man-
keren.” Pedicure Mimie Frèrejean-
Emmen (60) leest in elke voet een per-
soonlijke geschiedenis. 

En zij heeft er de afgelopen veertig jaar
heel wat gezien. Ingescheurde nagels,
drukplekken, eelt, een likdoorn. Het
kwam allemaal voorbij in haar praktijk
aan de Burgemeester van Gilsstraat.

De kneepjes van het vak 
Haar ouders hadden een schoenenzaak
aan de Baliëndijk. Haar vader combi-
neerde die met een pedicurepraktijk
achterin de zaak, afgeschermd met een
gordijntje. “Ik ben als pedicure in zijn
voetsporen getreden. In het begin ook
achter het gordijntje. Ik heb veel aan
mijn vader te danken”, zegt ze. 

Persoonlijke aandacht 
Het vak voetverzorging heeft de afge-
lopen veertig jaar niet stil gestaan.
Mimie: “Van droge techniek zijn we
overgestapt naar natte techniek. 
Veel hygiënischer en minder kans op
wondjes.” Als geen ander beheerst zij
de techniek om zorgvuldig alle typen

voeten met persoonlijke aandacht te
verzorgen.

“Ik neem daar ruim de tijd voor. Jouw
voeten verdienen het. Je hebt er maar
twee. En daar moet je zuinig op zijn”,
zegt ze met een glimlach. 

Receptie 
Klanten die haar willen feliciteren met
haar veertigjarig jubileum zijn op
zaterdag 13 juni vanaf 13:30 uur tot
16:30 uur van harte welkom in het
gemeenschapshuis “De Biesdonk” aan
het Belgiëplein 8 in Breda. 

Pedicure Mimie Frèrejean-Emmen (foto: Henk Bakker)

Dreef 3b • tel. (076)5144579

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



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 13/14 juni. Elfde zondag door
het jaar. Zondag 11.00 uur. Eucharis -
tieviering met als voorganger pastoor
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. Overl. ouders Luijken-
Vissers; Overledenen van de fam. van
Gurp.
Engelse viering
Zondag om 14.00 uur is er een Engelse
viering met als voorganger pater Savio.
U bent van harte welkom.
Huwelijken
Vrijdag 19 juni zal om 13.30 uur het
huwelijk tussen Wibout en Marjolein
van Dort kerkelijk worden ingezegend.
Om 16.00 uur wordt het huwelijk tus-
sen Moniek Jansen en Jelle van
Kesteren  ingezegend.

  

 

  

  

   

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

Kerkdienst 14 juni
Om 10:00 uur is een Dienst van Woord
en Gebed. Voorganger is ds. G.P. Bosma
uit Breda. 

Zomerzangavond woensdag 10 juni
19:30-21:00 uur
Er worden liederen gezongen uit o.a. het
(Nieuwe) Liedboek, de Ev. Liedbundel,
Huub Oosterhuis en Joh. de Heer. De
algehele leiding is in handen van ds.
Saskia van Meggelen en aan het orgel
zit de landelijk bekende organist Martin
Mans. 
Na afloop staat de koffie klaar in het
Kerkenhuis. Toegang is gratis. Uw vrij-
willige bijdrage wordt gevraagd voor de
Voedselbank van Breda.

Postzegels en kaarten sparen
Al jarenlang worden er in het hele land
door vele vrijwilligers postzegels en
kaarten ingezameld voor het zendings-
werk van Kerk in Actie en de Gere -
formeerde Zendingsbond (GZB). 

De ingezamelde postzegels en kaarten
worden uitgezocht en vervolgens op
beurzen, maar ook via marktplaats ver-
kocht. In 2013 brachten de postzegels
en kaarten ¤ 28.675 op! U kunt uw
kaarten en postzegels inleveren in de
Johanneskerk of bij Mieke Frank -
foorder/Pottenbakkerstraat 51.

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Openbare repetitie 
Groot Evenementen Koor Breda

Op woensdag 24 juni van 20:15 tot 22:15 uur houdt het Groot Evenementenkoor Breda een openbare repetitie om mooie
stemmen en nieuwe leden te werven.  Iedereen is welkom  in Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1.

Het Groot Evenementen Koor Breda, afgekort
GEK, bestaat sinds 2008. Oorspronkelijk
bestond het repertoire uit gouwe ouwe, mee-
zingers, smartlappen en evergreens;  nu brengt
het koor vooral popliedjes ten gehore. Onder lei-
ding van Michiel Geerts wordt veel aandacht
besteed aan het verhogen van de zangkwaliteit. 
Het koor is geworteld in Princenhage, maar de
leden komen uit alle windstreken van de
gemeente Breda en omliggende plaatsen. 
Naast het wekelijks repeteren op woensdag-
avond, kent het koor ook een belangrijke ont-
moetingsfunctie met een gezellige nazit. Verder
geeft het koor acte de présence bij culturele
manifestaties en verzorgt diverse optredens
onder het mom: “Zingen is plezier, vooral
samen”.

Alle postzegels en enveloppen met een
postzegel zijn van harte welkom.
Belangrijk is dat de kaarten zo onbe-
schadigd mogelijk zijn. Vooral oudere
kaarten zijn gewild! Let op: zelfge-
maakte kaarten kunnen niet worden
verkocht! 

Bepaalde dubbele vouwkaarten leve-
ren extra geld op, zoals die van Anton
Pieck, Rien Poortvliet, Rien Kramer,
Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef,
Removos (mond en voetschilders), De
Koninklijke Nederlandse Reddings -
maatschappij en geboortekaartjes.
Alvast bedankt!

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

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. v. Wijk, tel.  8871215

72


