
Van 30 augustus tot en met 4 oktober
eert Princenhage Vincent van Gogh, die
dit jaar 125 jaar geleden overleed. In bin-
nen- en buitenland wordt deze grootse
kunstenaar in het Van Goghjaar 2015
herdacht met exposities, culturele eve-
nementen en verrassende program-
ma’s. Minder bekend is dat hij in zijn
jonge jaren regelmatig op familiebe-
zoek kwam in Princenhage. De initia-
tiefgroep Vincent Vincent Vincent wil
daar verandering in aanbrengen. Een
gesprek met twee leden van die groep:
Ben Verschuren en Lidy Meier.

Website
Al enige tijd is de website vincentvin-
centvincent.nl in de lucht. Op de home-
page wordt groots aangekondigd dat
burgemeester Depla de expositie
Vincent-Vincent-Vincent opent in het
Princenhaags Museum. Onder die aan-
kondiging staat een enorme lijst met
activiteiten die allemaal in ons dorp
plaatsvinden in de periode van eind
augustus tot begin oktober. We vragen
Ben wat hij hoopt te bereiken met dit
activiteitenprogramma: “We zouden
graag zien dat Princenhage de geschie-
denis van Vincent van Gogh met ons
dorp omarmt. Het thema van het Van
Goghjaar is 125 jaar inspiratie en wij
willen de deelnemers inspireren.
Daarnaast willen we bewustzijn creë-
ren over de band van Vincent van Gogh
met zijn oom die hier woonde en zijn
grootvader die hier werkte.”

Band
Wat is die band eigenlijk? “Die draait
om twee familieleden die ook Vincent
heten”, vertellen Ben en Lidy. “Oom

Vincent (oom Cent) bezat
huize Mertersem, alwaar hij
een grote kunstgalerij had. Dit
is het pand op de hoek van de
Esserstraat/ Haagweg. Hij liet
huize Mer ter sem bouwen als
zomerhuis, terwijl hij woonde
en werkte in Den Haag en
Parijs. Oom Cent was kunst-
handelaar en galeriehouder
en liet zijn neef Vincent bij
hem werken. Zo kwam Vincent
voor het eerst in aanraking
met kunst. Groot vader
Vincent, die dominee was van
de Grote Kerk in Breda en
docent op de KMA, was de
andere belangrijke Vincent in
het leven van de latere schilder.
Voordat hij ging schilderen heeft hij
geprobeerd, net als zijn opa, om predi-
kant te worden. Maar dat liep op een
fiasco uit.”  Opa en oom hebben hun
laatste rustplaats op Begraafplaats
Haagveld. 

Gevarieerd
Wat opvalt aan het activiteitenpro-
gramma is dat het zeer gevarieerd is.
Hebben jullie dat bewust gedaan? Ben
en Lidy: “Als je wilt dat Princenhage de
geschiedenis van Vincent van Gogh
omarmt, dan zal je veel verschillende

Van Goghjaar in Princenhage: Vincent Vincent Vincent
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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doelgroepen moeten aanspreken om
breed draagvlak te krijgen.” Zo zijn er
een kleurwedstrijd en poppentheater
voor de kleinere kinderen, een brieven-
wedstrijd voor middelbaar scholieren,
een literaire avond voor de wat ouderen,
een wandeling voor de sportievelingen
en een arrangement voor groepen en
het hele gezin. De plaatselijke horeca
haakt in die periode aan met Van Gogh-
hapjes en lunches.  “De eerlijkheid
gebiedt te zeggen”, vertrouwen Lidy en
Ben me toe, “dat onze creativiteit wel
een beetje met ons op de loop ging.”

Alexandra Middendorp

EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN HET ACTIVITEITENPROGRAMMA
29/8 Opening expositie Vincent-Vincent-Vincent Princenhaags Museum
30 /8 Openingsprogramma met burgemeester Paul Depla
06 /9 Eerste Van Gogh wandeling
12/9 Poppentheater en Open Monumentendag
26/9 Brievenwedstrijd
3/10 Literaire avond

BENT U 
OP ZOEK 
NAAR EEN  
TANDARTS?

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit 

staat kwaliteit voorop. Daarom besteden 

wij veel aandacht aan zorgvuldige 

informatie en goede service aan u. Wij 

staan garant voor onze behandelingen, 

onze materialen en onze administratie. 

Met een team van ervaren specialisten 

hebben we alles in huis om u aan een 

frisse lach te helpen. Neem contact met 

ons op voor een afspraak. Wij heten u 

van harte welkom.

Wij nemen 
nieuwe 
patiënten 
aan!

·  Tandheelkunde
·  Cosmetische tandheelkunde
·  Mondhygiëne
·  Kronen & bruggen
·  Endodontologie  
  (wortelkanaalbehandelingen)
·  Orthodontie
·  Implantologie (klikgebit)
·  Prothetiek (kunstgebit)
  reparaties dezelfde dag klaar

Nijverheidssingel 319
4811 ZW  Breda
T   076 522 76 26
E   info@nijverheidssingel.nl
I   www.nijverheidssingel.nl

TANDARTSENPRAKTIJK 
NIJVERHEIDSSINGEL
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Capella Breda imposant en hartverwarmend

Vers in ’t Aogje

Buiten ademt een zomeravond zacht
zijn zonnewarmte als ik in de koele
Johanneskerk wordt verrast door de
gedragen klanken van Capella. Dirigent
Daan Manneke doceert zijn koorleden
stilaan naar een perfecte uitvoering.
De bezieling is dermate hartverwar-
mend dat het de temperatuur in de
kerk met enkele graden laat stijgen.
Een prettige ervaring!

Daan Manneke
“We zijn zo blij met onze dirigent”, ver-
telt Janneke Houben, lid van kamerkoor
Capella. “Deze man is muziek. Hij doet
alles met zo veel respect voor muziek,
dat het grenst aan een soort nederig-
heid. Zijn repetities zijn haast een soort
colleges”, vult Janneke aan. Het koor
dat Manneke dirigeert is een kamer-
koor. Ze oefenen wekelijks in de
Johanneskerk. Een mooie en fijne plek

om te zijn met bovenal een goede
akoestiek. Behalve Janneke zelf zijn ook
Princenhagenaars Peter van der List,
Liesbeth Bouwmans en Henk van der
Velde lid van het koor. 

Grensverleggend 
Capella brengt zowel liturgische
muziekstukken als wereldmuziek.
Daarbij durft het koor van tijd tot tijd
ook grensverleggend te zijn. “We
wagen ons soms aan moderne muziek
waarbij we niet schromen een accor-
deonist in te vliegen. Voor een koor met
zo’n serieus repertoire is dat best onge-
bruikelijk”, vertelt Janneke. Het grens-
verleggende zit ‘m bij dit koor ook in de
buitenlandreizen die worden gemaakt.
Zo heeft het koor gezongen in Brussel,
heeft het zich laten horen in één van de
kathedralen van Barcelona en heeft het
mogen schitteren op een korenfestival
in Ierland. “Dat zijn echt geweldige
ervaringen en is zo bijzonder om mee
te maken”, vertelt de aangeschoven
penningmeester Piet IJpelaar. Beide

koorleden vertellen zeer passievol over
hun deelname aan Brabants VolKoren.
“We kregen op het conservatorium les
van mensen van het Nederlands
Kamerkoor. 
Deze professionals coachen je dan op
één muziekstuk en doen allerlei oefe-
ningen met je. Aan het einde van de
dag breng je met vijf andere koren het
muziekstuk ten gehore. De apotheose
die volgt is geweldig”, verzekert het
tweetal me. 

Zomerconcert
Op woensdag 8 juli geeft Capella een
Zomerconcert in de Johanneskerk. De
avond aan Dreef nummer 5 begint om
20:30 uur. “We zingen en oefenen hier
nu twee jaar en willen heel graag iets
teruggeven aan de kerk”, legt Janneke
uit. Ik kan daar alleen maar aan toevoe-
gen dat het werkelijk alle aanbeveling
verdient om uw zomer te trakteren op
de muzikale warmte van kamerkoor
Capella. Tot dan!

Ron van Zundert



Straatnamen in Princenhage: Dominee Coolsmastraat

Oproep: NAC Street League iets voor jou ?

Princenhage werden Jan Willem,
Marianna en Chris geboren. 

Onverzettelijk In de oorlogsjaren bleek
de onafhankelijke en onverzettelijke
houding van dominee Coolsma. In die
jaren ving hij meer dan veertig mensen
op in de pastorie om ze vervolgens naar
veiliger oorden verder te helpen. Dat
opvangen was echter gevaarlijk en risico-
vol, er waren immers ook Duitse officie-
ren ingekwartierd in de pastorie, omdat
een van de kamers was ingevorderd als
‘Krankenrevier’, verpleeg- en behandel-
kamer voor zieke Duitse militairen. 

Gevangenispredikant
Na de oorlog heeft dominee Coolsma als
parttime-gevangenispredikant onder
anderen ‘de Drie van Breda’ bezocht, te
weten de wegens oorlogsmisdaden tot
levenslang veroordeelde Aus der Funten,
Fischer en Kotalla. Daar stond het wran-
ge gegeven tegenover dat zijn eigen
broer in Vught door de Duitsers was

Onder de bezielende leiding van Rinie
Maas en dankzij de volhardende inzet
van de Dorpsraad is die er gekomen, de
Dominee Coolsmastraat, zijstraat van
de Wethouder van Haperenstraat. Op
22 juni 2006 werd de straat officieel
geopend door wethouder Marja
Heerkens, in bijzijn van dochter Ineke
Lolcama-Coolsma, familieleden en de
kleinkinderen Floor en Peter Coolsma.

Dominee Herman Coolsma Herman
Coolsma werd als zoon van een predi-
kant op 8 oktober 1909 geboren in
Dubbeldam. Kort daarna vertrok het
gezin naar het noorden, waar Herman
Coolsma in Groningen zou gaan stude-
ren en hij ook zijn toekomstige vrouw
Joos Miedendorp ontmoette. In 1935
werd hij aangesteld als predikant in
Zundert. Drie jaar later volgde zijn
benoeming in Princenhage, alwaar het
echtpaar Coolsma met hun dochter
Ineke in de pastorie van de
Johanneskerk (Dreef  7) ging wonen. In

gefusilleerd. Mevrouw Coolsma was
meer dan 25 jaar leidster van de
Hervormde Vrouwenbeweging, die haar
wekelijkse bijeenkomsten had in Villa
Wilhelmina aan de Haagweg, destijds
eigendom van de Hervormde Gemeente.

29 Jaar in Princenhage
Vanaf 1938 tot 1967 was Herman
Coolsma, die bekend stond als een
vriendelijke en beminnelijke man,
dominee in Princenhage. In 1967 werd
de Marcuskerk zijn ambtskerk en ver-
huisde het gezin naar de Nieuwe
Boschstraat 24. Op 8 juli 1996 overleed
ds. Herman Coolsma in de leeftijd van
87 jaar. Helma Raaijmakers

Op 7 juni is het NAC Street League
team uit Princenhage kampioen
geworden. De beloning is een seizoen-
kaart en dus kan het team een jaar
lang de thuiswedstrijden van NAC
bezoeken. Ook komend seizoen gaan
verschillende teams de strijd met
elkaar aan in de NAC Street League en
de NAC Ladies Street League. Als titel-

verdediger gaat het team
Princenhage natuurlijk komend
seizoen weer meedoen. Maar…..
zou het niet leuk zijn als er een
tweede team en/of een meisjes
team uit Princenhage gaat
meedoen?

Schrijf je nu in
Als je van voetballen houdt en je
komt uit Princenhage, schrijf je
dan in voor de NAC Street
League. Naast het verdienen

van de wedstrijdpunten kun je bij deze
competitie ook punten verdienen met
sportief spel en het uitvoeren van
buurtbijdragen in je wijk. Je kunt je
individueel inschrijven of samen met
vrienden of vriendinnen. Ook als je niet
kan voetballen, kun je gewoon mee-
doen aan onze competitie! Er zijn geen
kosten aan verbonden en je krijgt een

mooi tenue van NAC om je wedstrijden
in te spelen.

Indruk
Wil je een indruk krijgen, kijk dan op de
Facebookpagina van team Prin cen ha -
ge:  https://www.facebook. com/ pa -
ges /NAC-Street-League-team-Princen -
hage/ 622763961162849

Wil je meer informatie, ga dan naar
www.nacstreetleaguebreda.nl. Voor
vragen aan team Princenhage kun je
mailen naar nslprincenhage@ -
gmail.com.

Inschrijven kan via www.nacstreetle-
aguebreda.nl/meedoen  voor jongens
van 12 tot 16 jaar oud en voor meiden
van 12 tot 17 jaar. Voor de NAC Ladies
Street League zijn al 6 meisjes uit
Princenhage die interesse hebben!

Oproep VC ‘t Aogje Stratenvolleybaltoernooi
Volleybalvereniging VC 't Aogje organiseert op zaterdag 5 september op Dreef 8 voor het
derde jaar het V.C. ’t Aogje Stratenvolleybaltoernooi. Houd je van gezelligheid en ben je
een beetje sportief? Maak samen met je buren, vrienden, familie, collega’s of leden van
de carnavalsgroep een team van minimaal 6 personen en meld je aan! Minimale leeftijd
voor een volwassen team is 11 jaar. De kosten zijn 15 euro per team. Ben je nog geen 11 jaar
maar wil je ook meedoen? Dat kan! We organiseren ook een jeugdtoernooi. Meld je samen met je teamgenoten (met maxi-
maal  2 volwassenen) aan. Inschrijven kan via de e-mail: activiteit.v.c.taogje@gmail.com. Je hebt tot uiterlijk 30 juli de tijd om
je team in te schrijven!! Na inschrijving ontvang je van ons verdere informatie en uiterlijk 1 week van te voren het speel-
schema en toernooireglement. Heb je geen zin om sportief bezig te zijn maar je houdt wel van gezelligheid? Kom dan onder
het genot van een drankje alle teams op Dreef 8 aanmoedigen.
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Aogse Markt geopend
Bier- en eetcafé de Aogse Markt
op de Haagsemarkt is vrijdag 26
juni onder grote belangstelling
geopend. 

Eigenaren Will Hense en Ben
Sprenkels liepen er zichtbaar trots
bij en de complimenten van de
aanwezigen waren overal te
horen. Het was blijkbaar nog even
flink stressen om ook het terras
klaar te krijgen. Meteen de hele
avond werd daar dankbaar
gebruik van gemaakt vanwege
het mooie weer. 

’T Aogje is weer een mooie hore-
cazaak rijker waar u voortaan kunt
drinken en eten. Nu is het nog
even wachten tot het Kerkplein
een facelift krijgt. 

Daar wordt inmiddels hard aan
gewerkt. 

Armin Floren

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!

Open dag! 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

 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

Honing te koop! - Echte bijenhoning in de sma-
ken appel-, linde, wilgen- of zomerbloesem - 450
gram voor € 4,-. Pottenbakkerstraat 49
Doskonale heeft een Bingo in de Vlieren!
Doskonale houdt op donderdag 2 juli een grote
geld Bingo in Ontmoetingscentrum “De Vlieren”
aan het Mgr. Nolensplein te Breda. Aanvang
20.00 uur

Zuylen, uw uitvaartverzorger.
www.zuylen.nl  |  076 521 68 77

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
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

FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN

Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave
076-542 01 61 of 06-54 35 55 33

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.

Adverteren in het wijkblad?
Neem vrijblijvend contact op!

076 - 5 213 700

Drukkerij Van den Wijngaard
Past. van Spaandonkstraat 31

4813 BR Breda



Zaterdag 4 & zondag 5 juli SKIP Kinderweekend
Dit weekeinde is het weer feest voor de kinderen uit Princenhage. Op de Dorpswei vind je
leuke, spectaculaire en uitdagende attracties. Na het spelen mag iedereen blijven eten en is er
bingo! Na het eten is er voor de oudere kinderen een disco en eindigen we de zaterdag met een
speurtocht voor groep 7 en 8 in het donker. Op zondag is iedereen weer welkom voor een dag
met leuke workshops!

Zaterdag 4 juli Kledinginzameling Doskonale
Op zaterdag 4 juli zamelt Doskonale gebruikte kleding en schoenen in. De kleding is bedoeld
voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan tus-
sen 9:00 en 12:00 uur worden aangeboden bij garage van Campenhout aan de Dreef 83. Wie
de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19:00 uur bellen naar Tanja v.d.
Vorst, zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis kan worden opgehaald. Ophalen aan huis
doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen. Voor inlichtingen: (076) 522 93 30

Woensdag 8 juli Zomerconcert KH Cecilia Princenhage
Van 20:15 tot 21:15 uur vindt het Zomerconcert plaats van Koninklijke Harmonie Cecilia op de
Dorpswei aan de Dreef. Er wordt een reis door de rijke Amerikaanse muziekgeschiedenis gepresen-
teerd waar mooie harmonie arrangementen aan gekoppeld zijn, zoals songs van plantageslaven en
uitbundige muziek uit de Roaring Twenties. Na afloop van het concert is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een drankje. Toegang is gratis.

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

Maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli Brakkenfestival
In de eerste week van de basisschoolvakantie vindt dit evenement plaats voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Dit jaar presenteert het festival meer dan 80 verschillende activiteiten van sport, spel, fun,
educatie en specials. Een dagkaart kost 6 euro per kind in de voorverkoop, 8 euro per kind aan de
poort; 1 euro per kind wanneer ouders in het bezit zijn van een Bredapas of 3 euro per kind aan de
poort. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.brakkenfestival.nl/kaartverkoop .

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Team ZEZ Mode klaar voor de start
Nu de Aogse Markt open is voor een
colaatje en een biertje, zijn we
benieuwd naar de openingsdatum van
de buren, ZEZ Mode. De verbouwing
vordert gestaag. Het team is gevormd,
vertellen de eigenaren van de mode-
zaak Yvonne en Jörgen van der Horst,
en ze staan allemaal te popelen om te
beginnen op 13 augustus. 

Prachtteam 
“We hebben een prachtteam samen-
gesteld”, vertelt Jörgen. Om te begin-
nen keren Rian van Gils en Birgitta de
Bué terug. Zij zijn natuurlijk oude
bekenden in Princenhage. Ze hebben
lang samengewerkt bij Nouwens
Mode. 
Verder wordt het team versterkt door
Kim Rovers, die ook al jarenlang erva-
ring heeft in de modebranche. Samen
met Yvonne en Jörgen wordt dit het
team dat de klant van modeadvies
dient. De collectie voor het najaar en de
winter is ingekocht en ze zijn nu al druk
met de inkoop voor het voorjaar en de
zomer van 2016.

Verbouwing 
“De verbouwing verloopt zeer voor-
spoedig”, vertelt Jörgen. “We zijn tot nu
toe geen noemenswaardige proble-
men tegengekomen. Het pand is voor
een groot deel gesloopt aan de achter-
zijde, waar nu het terras van de Aogse
Markt staat. We zijn van nul af gaan
opbouwen: nieuwe vloeren, wanden en
plafonds, alles.” Het interieur is door
Yvonne en Jörgen zelf ontworpen, wat
met hun interieurachtergrond wel aan

ze is toevertrouwd. “We zijn voor strak
maar toch stoer gegaan. Wit in combi-
natie met hout en staal. Het wordt erg
mooi”, vertellen ze vol trots.

Feest 
“Op 13 augustus gaan de deuren open.
Vanaf dan wordt het één groot feest,
met leuke activiteiten en acties” vertelt
Jörgen. “Houd de kranten en Facebook
in de gaten!” De officiële opening is op
3 september. Alexandra Middendorp

Het team van ZEZ Mode van links naar rechts: 
Jörgen van der Horst, Yvonne van der Horst, Kim Rovers, Rian van Gils en Birgitta de Bué

6 7

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

RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

HOEZO
 T.H.T.?



Bereikbaarheid secretariaat Paro chie -
huis Martinus, Haagsemarkt 4, 4813 BA.
Weekdagen: tussen 9.00 en 12.00 uur
en van 13.30 tot 15.00 uur, behalve
woensdagmiddag. Tel. secretariaat 5213
873. Website: www.nazareth paro -
chie.nl en emailadres: martinus@
rkbreda west.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 4/5 juli. 14de
zondag door het jaar. Zondag 11.00 uur.
Eucharistie viering met als voorganger
pastoor Paul Heye. Der zomerzanggroep
zingt in deze viering. Elke donderdag is
er om 9.00 uur een ochtendgebed in de
koorkapel van de Martinuskerk.

Misintenties Zondag 11.00 uur. Voor
een bijzondere attentie.

In memoriam: Kees van Beek
Onder grote belangstelling werd op 20

  

 

  

  

   

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

Kerkdienst 5 juli
Om 10:00 uur is een Dienst voor Groot
en Klein waarin aandacht wordt
besteed aan de overgang van de kinde-
ren uit groep 8 naar het voortgezet
onderwijs. Thema van deze overstap-
dienst is: ‘Next level’(volgend niveau).
We hopen op een mooie en fijne dienst
voor alle leeftijden! Voorganger is ds.
Saskia van Meggelen. 

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen vanaf 4 tot 12 jaar zijn
welkom deze zondag (10:00 uur)! Voor
de allerkleinsten is er opvang in het
Glazenhuis. Meer info bij juf Chiara, tel.
076-5711016.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant.

Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmor-
gen van 09:30 tot 12:00 uur. De
Straatraad komt bijeen op woensdag
van 09:30 tot 11:30 uur. Meer informatie
op www.annahuis.nl en www.straat -
krantbreda.nl 

Voor uw agenda
• 13 september Startzondag
• 23 september Herfst Zangavond

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. 06-22576592

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

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

‘Gewoon blijven schrijven’
Zo luidt de titel van het door de
Princenhaagse schrijfster Leonore
Pulleman onlangs uitgebrachte boekje.
Het boekje maakt het duidelijk:
Leonore Pulleman houdt van taal in al
zijn facetten. 

Liefde voor taal Leonore, die na het
behalen van het VWO-diploma een
aantal jaren als medisch secretaresse
heeft gewerkt, uitte haar liefde voor
taal in schrijfwedstrijd van uitgeverij
Averbode in België door drie(!) kinder-
boeken te schrijven.  Prompt kwamen
deze boekjes, beoordeeld door een jury
die louter uit kinderen bestond, als
beste uit de bus. Dat was mede een
reden dat Leonore zich, toen ze al was
begonnen als tekstschrijver, alsnog
meldde bij de Universiteit van Tilburg
om taalwetenschappen te studeren. “In

vier jaar is me alles bijgebracht op het
gebied van taal, teksten, communicatie
en beeldcultuur. Het boekje is tot stand
gekomen doordat een uitgever mij
benaderde die mijn 50 blogs over taal
had gelezen. Daar zit een boekje in!”

Bekende taalprofessor Het voorwoord
in het boekje is geschreven door de
bekende taalprofessor Jan Renkema, die
een site heeft www.schrijfwijzer.nl. Op
deze site is Leonore sinds kort gastco-
lumnist. Jan Renkema, auteur van de
Schrijfwijzer en emeritus hoogleraar
Tekstkwaliteit van de Universiteit
Tilburg, schrijft in zijn voorwoord:
‘Opmerkelijk in deze bundel is de varia-
tie aan onderwerpen: adviezen om goed
te schrijven, spellingregels, de functie
van een verhaal, verhullend taalgebruik,
enz. U, lezer, moet na dit boekje op eigen

kracht verder: zelf verwonderd blijven
over taal, precies zoals u verwonderd
kunt zijn over planten en bloemen. Hoe
dan ook, veel plukplezier in deze taal-
tuin’. Leonore heeft een tekstbureau dat
gevestigd is op de Haagdijk. ‘Gewoon
blijven schrijven’ is online te koop en bij
diverse verkooppunten zoals Van
Kemenade en Hollaers en de Readshop
op de Haagweg. www.pullemancom-
municatie.nl Helma Raaijmakers

Van de redactie
Vanaf vrijdag 17 juli wordt het ’s morgens wat rustiger op straat in Princenhage. De
meeste scholieren beginnen dan aan hun zomervakantie. Ook de redactie gaat
genieten van een paar weken vrij. Ons laatste nummer komt 9 juli uit; ons eerste
nummer na de zomervakantie verschijnt op 3 september. Tot donderdag 27 augustus
kunt u nieuws aanleveren op wijkbladprincenhage@gmail.com voor het eerste
nummer van Jaargang 49. Uiteraard blijven we actief op de website www.wijkblad-
princenhage.net en op Facebook. Als u nieuws heeft, laat het ons gewoon weten.

Wij wensen heel Princenhage een prachtig mooie zomer! Alexandra Middendorp
– Armin Floren – Corné Wijnings – Helma Raaijmakers – Ron van Zundert

mei jl. in de Martinuskerk afscheid
genomen van een aimabel man. Kees
van Beek is geboren op 22 oktober 1937
en is gestorven te Etten-Leur op 14 mei
2015. Zijn vrouw Joke memoreerde
enkele beelden uit Kees zijn leven op
het gedachtenisprentje: ‘Kees als uit-
vinder van de crèche in zijn café.
Konden moeders op zondag gewoon
meekomen. – Kees als kapitein op zijn
bootje. Gauw wegvaren als er onver-
wachte gasten aankwamen. –Kees voor
de klas. Lastige leerlingen worden weg-
gestuurd met een kwartje. Om koffie te
gaan drinken. –Kees op de markt in Mol
België. Op zoek naar bijzondere eend-
jes en kippen. –Kees met Angela’s wilde
paard Saffier in de sloot, op weg naar
de manege. –Kees die je begroet met
open armen. – Kees, 50 jaar oud: “Laten
we starten met een restaurantje”.
–Kees, voorop lopend door zijn geliefde
stad Antwerpen. Op weg naar de vogel-
tjesmarkt. –Kees op zijn akker, bezig in
de borders. – Kees aan de telefoon.
“Hoe is het nou? Hedde nog wat
nodig?”. –Kees die stiekem naar je knip-
oogt. Zijn vfinger opsteekt. Gekke
Bekken trekt. – Tis allemaal wa! Wat
een vak! Het ga je goed!”. 
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Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

Op zoek 
naar een leuke 
en uitdagende 

(bij-)baan?

Ben je enthousiast en representa-
tief?

Weet je van aanpakken?
Dan is een baan bij 

McDonald’s Breda geknipt voor jou!

Interesse? 
Kom langs voor een sollicitatieformulier 

of stuur een mail met jouw gegevens 
en korte motivatie naar:

McDonald's Breda Centrum:
1014@nl.mcd.com

McDonald's Breda Steenakker:
1204@nl.mcd.com

McDonald's Breda Woonboulevard:
1282@nl.mcd.com

Direct online solliciteren 
bij het restaurant van jouw keuze 

kan natuurlijk ook:  


