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Herdenkingsactiviteiten 75 jaar bij Breda

Aogse Markt een muurschildering komen 
van landschapsschilder Frans van Veen.

Markt tot Markt loop: 
Princenhage Beweegt
Op 14 mei wordt het één sportief spek-
takel. Dit plan is al ver uitgewerkt. Voor-
zitter van de Tien van ’t Aogje Peter van 
der List is al langere tijd bezig met het 
organiseren van een hardloopevenement 
van de Aogse Markt naar de Grote Markt 
en weer terug. Daarna is ook de avond-
vierdaagse aangesloten die voornemens 
is voorafgaand aan de hardloopwedstrijd 
een wandeltocht van Markt tot Markt te 
organiseren. Het plan is om daarna een 
Aogse Brunch te organiseren en diverse 
leuke activiteiten, onder andere met SKIP.

Najaar 2017: muziekfestival 
Princenhaagse muziekverenigingen
Er wordt gewerkt aan de organisatie van 
een muziekfestival. Datum nog niet be-
kend

Zaterdag 16 december: 
galaconcert in de Martinuskerk
Het feestjaar wordt groots afgesloten met 
een galaconcert in de Martinuskerk met Ce-
cilia, Bredaas Mannenkoor en een artiest.

Achter de schermen wordt tevens ge-
werkt aan een Princenhage-Reünie. Ons 
dorp wordt ook opgesierd door mooie 
speciale versiering. Nog meer activiteiten 
worden besproken met diverse vereni-
gingen. Uiteraard houden we u via het 
Wijkblad op de hoogte.

Club van 75
U kunt zich voorstellen dat een en ander 
veel geld kost. Daarom is onder andere 
de club van 75 opgericht. U kunt alle ini-
tiatieven ondersteunen door het doneren 
van €75,- op NL59RABO 0310223423 
t.n.v. Stichting Princenhage, dorp in Breda. 
U behoort dan tot de Club van 75. Meer 
informatie vindt u op de site van Wijkblad 
Princenhage.

Door: Armin Floren

Op 1 januari 2017 is het 
75 jaar geleden dat Prin-

cenhage werd geannexeerd door Breda. 

In al die tijd is het Princenhage gelukt om 
een dorp te blijven. Het bestuur van de 
stichting, bestaande uit Marian Verheij, 
Arie Roobol, Armin Floren, Rini van der 
Linden en Merel Mulders is al lange tijd 
aan de slag om alles op poten te zetten 
om dit gedurende het hele jaar te herdenken. 
We gaan herdenken dat Princenhage in 
al die tijd een dorp is gebleven met een 
rijk verenigingsleven. De stichting sluit 
vooral aan bij bestaande verenigingen 
en activiteiten en vraagt hen iets extra’s 
te doen. Enkele activiteiten willen we al 
graag met u delen:

Nieuwsjaarconcert en receptie
Eenmalig verhuist het nieuwjaarsconcert 
van de Koe naar de Martinuskerk (zon-
dag 8 januari 2017) en aansluitend de 
nieuwjaarsreceptie in de Aogse Markt. 
Het concert wordt verzorgd door Cecilia 
samen met het Bredaas Mannenkoor.

Zondag 15 januari: 
Princenhaags museum
Het Princenhaags museum opent de 
expositie “Hoe leuk is Princenhage dan 
wel”. Gedurende het hele jaar zal het mu-
seum de initiatieven die er waren na de 
annexatie in woord en beeld tonen.

Schildering op de zijwand van de  
Aogse Markt
In het voorjaar zal er op de zijwand van de 



 

 
 

uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 

Wereldlichtjesdag op zondag 11 december
Iedere 2e zondag in december wordt 
Wereldlichtjesdag gehouden. Dit jaar 
is dat op 11 december. 

Op deze dag steken om 19.00 uur men-
sen over de hele wereld kaarsjes aan ter 
nagedachtenis aan overleden kinderen. 
Omdat we in verschillende tijdzones leven 
is het idee dat er die dag ieder uur ergens 
op de wereld kaarsen worden aangestoken 
voor overleden kinderen.
Het maakt daarbij niet uit hoe oud het 
kind was of hoe lang het al geleden is. Je 
kind blijft immers je kind! Voor altijd in je 
hart en gedachten!
De wereld wordt zo even letterlijk wat 
lichter voor mensen die een kind verloren 
hebben en daarnaast is er het besef dat 
je niet alleen bent met je verdriet.
U bent van harte welkom om overleden 
kinderen te herdenken op zondag 11 de-

cember 2016 om 19.00 uur in de St. Mar-
tinuskerk te Breda (Princenhage) de kerk 
is open vanaf 18.45.
We herdenken het kind dat zo gemist 
wordt en noemen de namen van onze 
kinderen. Wanneer u de naam van uw 
overleden kind genoemd wilt hebben, 
verzoeken we u vooraf de voor- en achter-
naam te vermelden. U kunt een mailtje 
sturen naar wereldlichtjesdagbreda@
hotmail.nl

Doet u ook mee met de KerstCreatieRoute?
Wat is de KerstCreatieRoute?
De KerstCreatieRoute is een evenement 
in Princenhage, dat jaarlijks georga-
niseerd wordt door Stichting Kerststal 
Princenhage. Deze stichting plaatst 
elk jaar een kerststal op de Haagse-
markt. In 2013 werd er gestart met de 
Kerst CreatieRoute. Een uitnodiging om 
door het dorp te wandelen en de mooi-
ste kerstcreaties te bekijken. Vorig jaar 
volgden zo’n 3.000 wandelaars rond de 
kerstdagen de KerstCreatieRoute langs 
uiteenlopende kerstcreaties. Drie weken 
lang stonden deze creaties uitgestald 
achter een raam, op een muur of in een 
voortuin van een woning in Princenhage. 
Meer dan 50 bewoners van Princenhage 
hebben hun beste beentje voorgezet om 
de mooiste, grappigste, feestelijkste cre-
atie te maken. De origineelste, leukste, 
mooiste creaties worden beloond met 
een prijs. Er zijn diverse categorieën: 
een kinderprijs, een vakjuryprijs en een 
publieksprijs.

Op de website van Stichting Kerststal 
Princenhage zijn de creaties van voor-
gaande jaren te bekijken.

Hoe kunt u meedoen met de Kerst
CreatieRoute?
Ook in 2016 organiseert Stichting Kerst-
stal Princenhage een KerstCreatieRoute. 
De stichting roept de bewoners van 
Princenhage op om de kerstsfeer in het 
pittoreske Princenhage te verhogen en 
een kerstcreatie te maken en te tonen. 
De aard van de creatie is helemaal vrij. 
Het kan een schilderij zijn dat achter het 
raam wordt geplaatst, een creatie van 
haakwerkjes, een houten figuur in de 
tuin. Het kan grappig zijn, of juist een 
boodschap hebben. De enige twee voor-
waarden zijn:
•  het werk moet goed zichtbaar zijn van 

zaterdag 17 december t/m 31 decem-
ber 2016;

•  het werk moet veilig zijn voor de  
wandelaars.

Aanmelden voor de KerstCreatieRoute?
Aanmelden voor opname in de Kerst-
CreatieRoute kan t/m 11 december 2016 
•  via de website www.kerststal-princen-

hage.nl/aanmelden 
•  door een e-mail te sturen naar  

kcr@kerststal-princenhage.nl
• of telefonisch via nummer 076 5222 944

Van de redactie:
Oproep voor het Kerstnummer

Begin deze week is Sinterklaas weer naar 
Spanje vertrokken en dus schakelen we 
nu massaal over van de pepernoten naar 
de kerstkransjes. U bent van ons gewend 
dat we in ons dubbeldikke kerstnummer 

stichtingen en verenigingen de gelegenheid 
bieden de Princenhaagse gemeenschap een 
kerstgroet te doen. Ook dit jaar willen we het 
Kerstnummer ‘opleuken’ met uw Kerstwens 
of groet. In maximaal veertig woorden kunt 
u dit doen. Wij ontvangen de kerstwens én 

de artikelen voor het kerstnummer van  
22 december graag voor 14 december 19.00 
uur via het welbekende emailadres van de 
redactie: wijkbladprincenhage@gmail.com

Als u in het kerstnummer een advertentie 
wilt plaatsen, stuurt u deze dan uiterlijk  
12 december 19.00 uur naar het adres:  

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com

Het eerste Wijkblad Princenhage verschijnt 
in 2017 op donderdag 12 januari!
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GOUD

Uitvaartverzorging
Van Gemert

SUPPORTERS

ZILVER

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Beautyvit
Huidverbetering

SUPPORTERS

BRONS

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

SUPPORTERS

Wat doe je met boeken die je uit hebt
Door: Joop Willemsen

Ergens halverwege de 
Dreef tref je een ‘openba
re bibliotheek’ aan. Deze 

staat er inmiddels al twee jaar.

Onlangs sprak ik met Esmeralda Beekers 
die, samen met haar man Corné, initia-
tiefnemer is van dit boekenloket aan de 
Dreef. Zij vertelt: ”Evenals anderen had 
ook ik een overvloed aan boeken. Nadat 
ik ze gelezen had verdwenen deze in de 
kasten, maar ja, die raakten vol en nie-
mand had er verder wat aan”.
’n Beetje googelen laat zien dat veel meer 
mensen met hetzelfde ‘probleem’ zitten. 
Een aantal suggesties om deze overbo-
dige voorraad weg te werken vond ik op 
mustreads.nl. Hier stond een artikel met 
de uitdagende naam “10 gave dingen 
die je met oude boeken kunt doen”.* De 
op deze site voorgestelde oplossingen 
zijn erg creatief, maar ze betekenen wel 
voorgoed het einde van de mogelijkheid 
de boeken te lezen. Anderen losten het 
overschot op door het maken van kleine 
boekenstalletjes op plaatsen die voor ie-
dereen toegankelijk waren. De bedoeling 
was dat iedereen er kosteloos boeken 
uit kon nemen maar ook zijn uitgelezen 

boeken er in zou plaatsen. Het bleek een 
groot succes: deze formule wordt nu we-
reldwijd toegepast, al dan niet georgani-
seerd.
“Twee jaar geleden hebben we, toen als 
proef in het kader van de KerstCreatie-
route, dit voorbeeld gevolgd”, vertelt Es-
meralda verder. “ We zijn blij te merken 
dat er behoorlijk goed gebruik wordt ge-
maakt van onze bibliotheek. Niet alleen 
kinderboeken, maar ook andere werken 
vinden nieuwe lezers via ons ‘boekenlo-
ket’. Zolang er regelmatig gebruik van 
wordt gemaakt gaan we er met plezier 
mee door”.

*  Zie: http://mustreads.nl/10-gave-dingen-
die-je-met-oude-boeken-kunt-doen/

Gezocht: nieuwe organisator voor 
DISCOCARNAVALSBAL

Samen met medewerkers van De Dobbel
steen en Scouting St. Martinus organi
seert Stichting C.C. ’t Aogje ieder jaar 
op zaterdag en zondag met carnaval 
het “Discocarnaval” voor kinderen van 
11 t/m 15 jaar.

Helaas hebben de mensen van de Werk-
groep Discocarnaval en vrijwilligers van 
de Scouting aangegeven met hun werk-
zaamheden te gaan stoppen.
Stichting C.C. ’t Aogje betreurt dit uiter-
aard en is nu dringend op zoek naar ie-
mand die vooralsnog voor 1 jaar de 
organisatie op zich zou willen nemen 
voor het komende Discocarnaval op 25 
en 26 februari 2017. Hij/zij wordt hierin 

bijgestaan door mensen van De Dobbel-
steen, Scouting en de Commissie Festivi-
teiten van C.C. ’t Aogje.

Gezocht: vrijwilligers voor hulp bij  
Discocarnaval
Tijdens het Discocarnaval is er ook nog 
hulp nodig. Wij zoeken ca. 10 vrijwilligers, 
die verdeeld zullen worden over 2 avonden, 
voor o.a. hulp bij garderobe, kaartjes in-
nemen, drinken geven etc. Dit in samen-
spraak met de Werkgroep Discocarnaval 
en De Dobbelsteen. Voor reacties en/of 
informatie kunt u een e-mail zenden naar: 
festiviteiten@cctaogje.nl
Joëlla Lambregts,
voorzitter Commissie Festiviteiten
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Wij hebben unieke merken in ons assortiment zoals Empreinte, Mey, 
Sapph, Lisca, Bolas, Passionata, Anita, Beachlife en Oroblu legwear. 

Haagsemarkt 30, Breda   |  06 382 792 31   |  info@sjielingerie.nl    |  www.sjielingerie.nl

Wintersale starts now!

Gewijzigde openingstijden december 2016:
Zaterdag 24 december 10.00-15.00 uur
Dinsdag 27 december gesloten
Zaterdag 31 december 10.00-15.00 uur

Kom gezellig langs voor uw kerst inkopen. 
Ook verkopen wij feestelijke cadeaubonnen. Hoge kortingen 

op heel veel merken
m.u.v. nieuwe collectie

KLEINERE WERKEN & ONDERHOUD

Een lekkage, een barst in uw glas-in-lood-raam, scheur in de gevel, een muur plaatsen of uitbreken, houtrot in de kozijnen, stankoverlast uit de 
kruipruimte, kromme deuren of afgebrokkeld stucwerk? Het zijn stuk voor stuk de wat kleinere zaken die u snel en goed wil oplossen, zodat uw 
pand in prima conditie blijft. Bouwbedrijf Balemans regelt het. 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

VAN  
NATURE 
ZIJN WIJ 
ONDER 
HOUDENDE 
TYPES.

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   1 21-01-15   12:17PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE



COLUMN

Wereldlichtjesdag  
op 11 december

Op iedere tweede zondag in december 
is het Wereldlichtjesdag. Dit is een dag 
waarop alle mensen over de hele wereld 
om 19.00 uur kaarsjes aansteken in 
herinnering aan overleden kinderen. De 
wereld wil op deze manier letterlijk wat 
lichter worden voor mensen die een kind 
hebben verloren. Een kind blijft hoe dan 
ook altijd je kind, hoe oud het kind ook 
was, of hoe lang het is geleden, dat maakt 
niets uit.

Ik denk dat ik voor u allen mag spreken 
als ik zeg dat het overlijden van een kind 
iets is wat simpelweg niet hoort. Iets wat 

niet zo zou mogen zijn. Maar ook al zou 
het niet mogen, in mijn werk als uitvaart-
begeleider zie ik helaas dat de werkelijk-
heid anders is. Daar hebben we helaas 
geen invloed op.

Waar we wel invloed op hebben is hoe 
we daarmee omgaan met elkaar. Steun 
betuigen, medeleven tonen, een klein ge-
baar wat groots kan zijn. Met heel mijn 
hart wil ik u vragen om zondagavond 11 
december om 19.00 uur een kaarsje 
aan te steken, om de wereld en vooral ons 
Princenhage niet alleen te laten fonkelen 
op dat moment, maar ook echt warmte en 
licht te geven.

Olga van Gils

 
OORJAARSCOMPETITIE   
2017 junioren en senioren   

  Doe je mee?  
Wil je voorjaarscompetitie gaan tennissen?  

Schrijf je dan meteen in, het kan nog tot 9 december! 

Vind meer informatie op www.tennisparkprincenhage.nl  

 V 
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FOODPlein

zondag 11 december  2016
Wij nodigen u met trots uit om een kijkje

in onze bakkerij te nemen.

Onze bakkers lopen rond om al uw vragen te beantwoorden en 
uiteraard kan er volop geproefd worden van al het lekkkkkers! 

Tijdens onze opendag zal er in de spiegeltent op de Haagsemarkt een 
bak wedstrijd worden gehouden. U kunt tussen 12.00 en 13.00 uur alle 

kunstwerken van de thuisbakkers bewonderen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen
op zondag 11 december tussen 10.30 uur en 16 uur.

Tot dan!
Paul & Talita van den Bogaert

en alle medewerkers

Ma.  12:00 - 18:00u    Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.   09:00 - 17:00u     Zo.    12:00 - 17:00u.

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
7 dagen per week open:

KOM IN DE KERSTSFEER

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640

Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl
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Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

076 - 5412732 | prinsenbeek@veldsink.nl l www.veldsink.nl

Wie schrijft die blijft
11 december Laatste keer

Het Princenhaags Museum toont zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur nog één 
keer de geschiedenis van Princenhage 
van de laatste 65 jaar. 

U kunt grasduinen in 50 jaar wijkblad en 
ontdekken welke bijzondere gebeurte-
nissen er in ons dorp plaatsvonden. Bent 
u in Princenhage getrouwd of is uw kind 
gedoopt in de Martinuskerk; u vindt het 
terug. Meer dan 100 boeken kunt u inzien 
en allemaal hebben ze een bijzondere 
band met Princenhage. Op de ruim 250 
foto’s herkent u misschien uzelf of andere 
Princenhagenaars. Princenhage was re-
gelmatig in het nieuws op de landelijke 
televisie. Er worden beelden vertoond uit 
1985 -1990 - 1992 en 1995. Vanaf 1951 
tot 1969 bezorgden leden van harmonie 
Cecilia huis aan huis een eigen blad in 
Princenhage: De Kleine Trom. Bezoekers 
krijgen, zolang de voorraad strekt, een 
herdruk van dit blad cadeau.

Cecilia fonkelt: een concert 
tussen kunst en kerst!
Princenhage Fonkelt, ieder jaar een 
weekend, bedoeld om alle Princen-
hagenaren bij elkaar te brengen in het 
hart van ons dorp. Ook Koninklijke 
Harmonie Cecilia Princenhage draagt 
hier graag haar steentje aan bij! Daar-
om geven we op zondagmiddag 11 
december een fonkelend concert in de 
Martinuskerk. 

Ook dit jaar is er een heel speciale gast 
van de partij! Illustratrice Louise van Stra-
ten zal tijdens het concert een schilderij 
maken dat geïnspireerd is door de mu-
ziek die klinkt. U ziet haar ter plekke aan 
het werk, zodat voor uw ogen een kunst-
werk ontstaat!
Het hart van ons concertprogramma 
wordt gevormd door het stuk Vetrate di 
Chiesa (Kerkvensters) van Respighi. 
Rond dit imposante meesterwerk spelen 
we een aantal bekende en minder be-
kende werken, waaronder muziek van 
Karl Jenkins en een werk voor Euphonium 
en orkest geschreven door onze eigen 
dirigent Geert Schrijvers. Natuurlijk mag 
ook Kerstmuziek niet ontbreken op ons 
winterse concert. De presentatie is in 
handen van Peter van der List.

De aanvang van het concert is om 16.15 
uur. Na afloop nodigen we u graag uit 
voor een gezellige nazit in de spiegeltent 
van SEP op de Haagsemarkt, waar we 
samen de middag afsluiten onder het ge-
not van een hapje en een drankje.

Kaartjes voor het concert kosten €12,50 
(incl. consumptie). Ze zijn te koop via de 
leden van Cecilia, bij Bachman en bij 
Brocks.

We hopen u te mogen ontmoeten op  
11 december in de Martinuskerk!
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Stij lvolle kerst!

>

Haagsemarkt 6 l 4813 BA Breda l 076 532 42 26 l www.zezmode.nl l      /zezmodebreda
o.a. Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Esprit l Supertrash l Geisha l YAYA 

/zezmodebreda

zezmode_breda

nooren van der avoird
 

sinds 1930
Méér dan 85 jaar comfort
en zekerheid

dreef 63 - 4813 ee breda
toonkamer esserstraat 1a

076-522  29  44
www.noorenvanderavoird.nl

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar Wim Nooren

Designed by L ex®. Inspired by you.

 

Terraszonwering.

MOBILITEIT 
SERVICE MET 
DE GARANTIE 
VAN CARPROF
DAG EN NACHT 
PECHHULP IN 
HEEL EUROPA 
SLECHTS €29,95per jaar

SPINVELD 72A, BREDA
T  076 - 521 85 09
E  NUITERMANS@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/BREDA

CARPROF NUITERMANS

MOBILITEIT 
SERVICE MET 
DE GARANTIE 
VAN CARPROF
DAG EN NACHT 
PECHHULP IN 
HEEL EUROPA 
SLECHTS €29,95per jaar

SPINVELD 72A, BREDA
T  076 - 521 85 09
E  NUITERMANS@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/BREDA

CARPROF NUITERMANS

MOBILITEIT 
SERVICE MET 
DE GARANTIE 
VAN CARPROF
DAG EN NACHT 
PECHHULP IN 
HEEL EUROPA 
SLECHTS €29,95per jaar

SPINVELD 72A, BREDA
T  076 - 521 85 09
E  NUITERMANS@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/BREDA

CARPROF NUITERMANS
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AANBOD

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD
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.

Te koop mooie kerstbomen Zelf uitzoeken en wij zullen deze 
voor u rooien. Prijs van 5 euro tot 10 euro.  

Hoogte 0.6 mtr tot 2.50 mtr.  
Iedere zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Dennis Voesenek Tweegelandenbrugweg 28, Breda (effen)

AANBOD
ATELIER VOOR GLAS- IN- LOOD.NL

Spinveld 19D Breda 076 5148997

Voor reparatie, nieuwlevering en dubbel glas.  
Kijk op www.glasenlood.info voor meer informatie.

AANBOD
HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER

F. Kawaler
Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda

Tel. 076-5212439

PrOgraMMa 
PriNCeNhage FONkeLt

VrijdagaVONd 9 deCeMber
Benefietavond om geld in te zamelen voor activiteiten voor eenzame ouderen in 

Princenhage de kaartverkoop via benefietavond2016@gmail.com

ZaterdagMiddag 10 deCeMber
Bingomiddag voor ouderen, kaartverkoop vooraf in de Spiegeltent

ZaterdagaVONd 10 deCeMber 
Feestavond met Total Eclipse, kaartverkoop via Brocks, Bachman en Don Qui-John

ZONdagOChteNd 11 deCeMber
Heel Princenhage Bakt, meer informatie bij Bakkerij Pol van den Bogaert

ZONdagMiddag 11 deCeMber
Vanaf 13:30 Kindermiddag, kaartverkoop vooraf bij de Spiegeltent

ZONdagMiddag 11 deCeMber
Vanaf 16:00 Concert Cecilia in de St Martinuskerk

ZONdagMiddag 11 deCeMber
Vanaf 17:15 borrelen in de Spiegeltent met live muziek

 PrikkerS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor particulieren en 

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave 

kan via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling 

dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn 

op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

deZe Week iN

PriNCeNhOF
MaaNdag 12 deCeMber 

FietSeN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 12 december deelnemen aan 
een fietstocht over een afstand van 20 tot 25 kilometer. Verzamelen en 
start om 13.30 uur bij de ingang van Princenhof. Deelname is gratis.

diNSdag 13 deCeMber 

OP Weg Naar de kerSt 
Op dinsdag 13 december nodigen Kamerkoor Sempre Belle onder leiding 
van Nanny Kramers en muzikaal begeleider Jan Pieter van Oosterhout u 
uit om samen in Kerstsfeer te komen met een gevarieerd programma. Het 
koor zingt eigen kerstliederen, er wordt een kerstverhaal voorgelezen, een 
gedicht voorgedragen, samen bekende kerstliedjes gezongen en u wordt 
getrakteerd op een kopje koffie/thee met wat lekkers. Aanvang 13.30 uur 
tot 15.15 uur.

Vrijdag 16 deCeMber 

WaNdeLeN
Op vrijdag 16 december kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wandelen 
bij Princenhof. Verzamelen en start bij Princenhof. Niet goed ter been, de 
rolstoel en de rollator kunnen mee. Lekker een frisse neus halen en daarna 
onder het genot van een kopje koffie/thee napraten. Deelname is gratis.

Vrijdag 16 deCeMber 

WaNdeLeN
Op vrijdag 16 december kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wandelen 
bij Princenhof. Verzamelen en start bij Princenhof. Niet goed ter been, de 
rolstoel en de rollator kunnen mee. Lekker een frisse neus halen en daarna 
onder het genot van een kopje koffie/thee napraten. Deelname is gratis.

Vrijdag 16 deCeMber 

FiLOSOFiSCh CaFé
Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan 
mee met het Filosofisch café. Samen bepalen we de thema’s. Hoe kijk je 
aan tegen ouder worden en hoe ga je er mee om? Wat geeft je voldoening 
in het leven? De bijeenkomst is op vrijdag 16 december van 9.30 tot 11.30 
uur. Kosten € 1,50 per keer. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 
23 02 of e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl

diNSdag 20 deCeMber 

kerStStUkjeS MakeN
Op dinsdag 20 december nodigt Kamerkoor Sempre Belle u uit om samen 
met hen van 13.30 uur tot 15.30 uur Kerststukjes te maken in Princenhof.
Voor de benodigde materialen wordt gezorgd en u krijgt een kopje koffie/
thee met wat lekkers. Meld u aan, u bent van harte welkom. Inschrijven op 
woensdag 14 december van 13.00 tot 16.30 uur bij Princenhof. Er kunnen 
maximaal 20 personen deelnemen.

Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Niet VergeteN!
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Laat dan uw administratie en belastingzaken over aan de 

experts van A.C. Koijen & Partners. Uw boekhouding kunnen 

we van a tot z verwerken. Volledig geautomatiseerd of 

via internet. Modern maatwerk met een persoonlijke en 

flexibele instelling. En met praktische online tools die u 

veel tijd en werk besparen. Ideaal voor start ups, gevestigde 

MKB-bedrijven en ZZP’ers. Ontdek wat we voor u kunnen 

doen en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u vooral 
ondernemen in plaats 
van boekhouden?

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Breda:  Esserstraat 79 • 076 - 514 74 44
 Chaam: Raadhuisplein 1 • 0161 - 49 25 08

www.ackoijen.com
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COLOFON

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma t/ vrij 9.00-12.00: tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Voor uitvaarten, ziekenzalving en zieken-
zegen dagelijks te bereiken op tel. 06 14 
96 21 11. Pastores: Paul Heye, Adrie Lind 
en Henny Spooren-Schaart.

Kerkdiensten 
Weekend 10/11 december. Derde zondag 
van de Advent
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Henny Spooren-Schaart. Een cantor ver-
zorgt de zang.

Kerkdienst 11 december
3e zondag van Advent.
Er is in onze kerk een gezamenlijke dienst met 
de Markuskerkgemeente waarin voorgaat 
ds. Saskia van Meggelen. Aanvang 10.00u. 
De derde Adventskaars wordt aangestoken. 
Deze is niet paars, zoals de andere drie, 
maar rose en wordt ook wel de herderskaars 
- de kaars van vreugde - genoemd, passend 
bij de vreugde van de verwachting.

Voor uw agenda
- Kinderkerstfeest vrijdagavond 23 de-
cember. Voor alle kinderen tot 12 jaar in 
de Johanneskerk. Aanvang 17.30u.. Va-
ders en moeders, opa’s en oma’s zijn ook 
welkom! Na afloop is er soep en brood in 
het Kerkenhuis. Heb je vragen: Chiara de 
Kroon, tel. 06-42747106.
- Kerstnachtdienst zaterdag 24 decem-
ber. Met muzikale medewerking van het 
gospelkoor Sjofar uit Dordrecht. Aanvang 
21.30u..

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
Armin Floren Ron van Zundert 
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

VerS iN ’t aOgje Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Huis en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 
in uw omgeving, kunt u contact opnemen 
met de wijkpredikant ds. Saskia van Meg-
gelen. Tel. 06-22576592

Kosterij Johanneskerk
Dhr.H.v.Wijk. Tel. 8871215

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jan Weijtens (jrgt).

Concert Cecilia
Om 16.15 uur geeft Cecilia een concert in 
de Martinuskerk, waarin naast kerstmuziek 
het stuk Vetrate di Chiesa van Respighi 
zal worden opgevoerd. Meer info elders 
in het wijkblad.

Communie ontvangen
Bent u, door welke omstandigheden dan 
ook, niet in staat naar een van de Kerst-
vieringen te komen, dan kunt u de com-
munie thuis ontvangen. Als u uw naam, 
adres en telefoonnummer doorgeeft aan 
het secretariaat, tel. 5213873 (van 9-12 
uur), dan laten wij weten wanneer u de 
communie thuis zult ontvangen.

Protestantse wijkgemeente Breda 
MiddenZuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl 
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Met de Wijkblad
Princenhage app 
heb je al het nieuws  
uit Princenhage  
altijd bij de hand.

Wacht niet langer  
en download hem 
nu GRATIS!

Heel Princenhage 
  in je pocket! 

Downloaden via de
App Store (voor IOS) of
Google Play (voor Android)
Zoek onder: Wijkblad Princenhage


