
De Dorpskwis 2014 zat weer vol strijd,
hectiek en spanning. C.V. de Schutters
eindigt traditiegetrouw altijd hoog en
gaat er vaak met de winst vandoor,
zoals vorig jaar. Maar dit jaar moest zij
Bende Benukt voor zich dulden in de
eindstand. Het betekende de derde
winst in de Dorpskwis voor Bende
Benukt. 

Startopdracht
De startopdracht moest om 16:30 uur
worden gehaald en daarna was het
hard aanpezen bij de 15 deelnemende
teams om alles op te lossen en creatief
te zijn. 
Zo moest er een hoofddeksel worden
gemaakt waarin verplichte elementen
van ’t Aogje moest worden verwerkt. 
Daarnaast moest er een hoop gepuz-
zeld worden. Er was een spelletje zee-
slag, een zoektocht door een piramide,
en planeetkunde. Er moest worden
gezocht wie er afgebeeld stonden op
jeugdfoto’s. Ronnie Tober en Imca
Marina waren nog wel te doen. Met
Geert Wilders met lang haar die een
pijp aan het roken is met ongeschoren
uiterlijk hadden de deelnemers heel
wat meer moeite. Er waren uiteindelijk
2 teams die alle vragen goed hadden
en dus een maximale score van 70: C.V.
de Schutters en C.V. de Zuilenschuivers. 

Voorrondes
De jury heeft het traditiegetrouw altijd
lastig, zéker als de antwoorden van de
organisatie niet helemaal correct zijn.
De hele zaal kan immers meezoeken op
tablets en telefoons. De jury moest dan
ook een paar keer ingrijpen. De jury
bestond uit Tim Schoonebeek, Sietske
Bachman, Peter van der List en José

Schoonebeek. Na de voorrondes gin-
gen 8 teams rechtstreeks door naar de
halve finale. 7 teams moesten een
rode-draad-spel spelen: een draadna-
gel in een boomstammetje slaan.
Hiermee wisten de Parenclub en scou-
ting Sint Martinus zich alsnog te plaat-
sen en was het einde Dorpskwis voor
VC ’t Aogje, team Heuvelplein, de rode
en de witte JKP-ers en Stiekum Tôg. 

Halve finale
In de halve finale werden er vragen
afgevuurd op de deelnemers in ver-
schillende categorieën. Dat leidde hier
en daar tot hilarische situaties, bijvoor-
beeld het te laat drukken door Groen-
Wit op de vraag welke sportclub
getraind wordt door Erik Koenraads
(Groen-Wit). 
Ook over de schrijfwijze van enkele
woorden moest de jury ingrijpen.
Nougat en noga mag allebei. De
Schutters sleepten nog eens ¤ 100,-
prijzengeld in de wacht tijdens deze

ronde. De halve finale was te machtig
voor Sowieso ‘Opeloos en de Paren-
Club. 

Finale
In de finale waren het met name 2
teams die meededen voor de eindover-
winning: de Schutters en Bende
Benukt. De winst ging uiteindelijk naar
Bende Benukt met 12 punten. De twee-
de plaats was voor de Schutters met 7
punten. C.V. Simpel ging met de derde
plaats aan de haal. 

Deze editie van de Dorpskwis had weer
voldoende elementen in zich voor een
heerlijke avond. Het was weer perfect
georganiseerd door C.C. ’t Aogje. Al
moet gezegd dat het rumoer achterin
de zaal af en toe een storende factor
was voor de deelnemers op het podi-
um. 
De foto’s kunt u bekijken op de site van
C.C. ’t Aogje: www.cctaogje.nl.

Armin Floren  

Bende Benukt wint Dorpskwis 2014
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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‘De finalisten in actie tijdens de Dorpskwis. Foto: Armin Floren.

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 

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Sint geldtasje ... € 1,00

Sinterklaas cd of dvd ... v.a. € 1,49

Digibirds ... v.a. € 9,99

Decemberzegels! 
Bij 3 vel gratis kookboekje.

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Ons restaurant is geopend van 
woe t/m zaterdag vanaf 18.00 uur.

Het partycentrum is 
7 dagen per week geopend.

Kerst 2014:
Schalen hors d'oeuvre vlees/vis

€ 15,50 p.p. 

Of kom bij ons eten! 
Zie het kerstmenu op onze website

of vraag ernaar.
bijv. 4 gangen  € 42,50 p.p.

De Posthoorn
Restaurant & Partycentrum
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Bredase kruidenakker vestigt zich in Princenhage
Op een stuk braakliggend terrein tus-
sen begraafplaats Zuylen, de Poolse
begraafplaats en de Zuilenstraat/Fort
komt een heuse kruidenakker, op initia-
tief van Bredanaar Hans Moerenhout.
De grond wordt momenteel voorbe-
werkt, waarna de winter mag komen.
In het voorjaar kan er gezaaid worden.
Wij kregen alvast het enthousiaste ver-
haal te horen van Mariëlle Horsten, een
van de kruidenmakers.

Burgerinitiatieven
Het is helemaal trendy: kleinschalige
stadslandbouwprojecten! Mariëlle
Horsten, van huis uit levensmiddelen-
technoloog en landschapsontwerper,
vertelt dat braakliggende gronden in
deze economisch moeilijke tijden niet
meer zo makkelijk worden ontwikkeld
door de gemeente of projectontwikke-
laars. Om overwoekeren en verloede-

ring tegen te gaan, staat de gemeente
welwillend tegenover burgerinitiatie-
ven om moestuintjes of miniakkers te
starten. Zo ontstond ook het idee voor
een Bredase kruidenakker.

Zicht op voedsel
“De mensen zijn het zicht op voedsel
kwijt,” zegt Mariëlle Horsten. “Uit
onvrede is een beweging ontstaan om
terug naar de natuur te willen. Mensen
willen weten waar ons voedsel van-
daan komt. Een herkenbare lokale leve-
rancier boezemt vertrouwen in.”
Daarvandaan stammen de ideeën voor
dit stadslandbouwproject. In eerste
instantie richt de kruidenakker zich op
het kweken van munt, citroenmelisse
en tijm. “Dit zijn mooie ingrediënten
voor theemelanges. Daarmee onder-
scheiden we ons van andere stadsland-
bouwinitiatieven, die vooral groenten
en fruit kweken,” licht Mariëlle toe.

Financieel onafhankelijk
De bedoeling is dat de Bredase krui-
denakker zichzelf financieel bedruipt.
De oogst moet groot genoeg zijn om

lokale theehuizen en lunchcafés te
voorzien van verse kruiden, maar ver-
koop aan particulieren staat ook op het
programma. “Uiteraard zonder winst-
bejag,” haast Mariëlle zich te zeggen.
“Het is een sociale onderneming: voor,
door en met Bredanaars. Mocht het
een groot succes worden, dan willen
we de verdiensten terug laten vloeien
naar de maatschappij door andere ini-
tiatieven te steunen.”

Oproep aan vrijwilligers
De Bredase kruidenakker is nog in ont-
wikkeling en hulp is welkom. Zelfs als
je geen groene vingers hebt! Heb je
interesse om na de winter weer lekker
buiten te zijn? Meld je aan en kom eens
kijken op de kruidenakker. De initiatief-
nemers vertellen ter plekke graag wat
de bedoeling is. 
Voor meer informatie of aanmelding:
mail naar info@bredasekruidenak-
ker.nl of kijk op www.bredasekruiden-
akker.nl en www.facebook.com/breda-
sekruidenakker.

Alexandra Middendorp

Vogelbeurs SIVO misschien uitgesteld
Elke derde zondag van de maand organiseert Vogelvereniging SIVO van 9 tot 12
uur een vogelbeurs in café-restaurant Heuvelzicht, Heuvelstraat 144 in
Princenhage. De laatste beurs van het jaar zal plaatsvinden op zondag 21 decem-
ber. Dan kunnen u en uw kinderen komen kennismaken met de boeiende hobby
van het houden van prachtige vogels. Er zijn specialisten/liefhebbers aanwezig
die u alles kunt vragen over deze boeiende hobby. Veel verschillende kleurrijke
vogels zijn te zien en te koop.

Er is een kans dat de beurs niet kan doorgaan als gevolg van de vogelgriep die
twee weken geleden in Nederland is uitgebroken. Volgens de regeling van 23
november is een tijdelijke verzameling van vogels verboden.
Deze regeling blijft naar verwachting 21 dagen van kracht, dus
tot en met 14 december. Als er in de tussentijd niets meer
gebeurd, dan kan de beurs op 21 december doorgaan. Maar
niets is zeker.

Foto kruidenakker

Sinterklaasviering in Princenhof

Geboren in Princenhage

Wilt u ook een vermelding in deze rubriek? Stuur dan na de geboorte van uw kindje een mailtje naar de redactie
met daarin de naam en geboortedatum van uw kindje.

Kom langs voor onze ruime collectie hippe geboortekaartjes!

Op zaterdagmiddag 22 november heb-
ben Sinterklaas en zijn Piet een bezoek
gebracht aan Princenhof. Het team van
WIJ-vrijwilligers was versterkt met vrij-
willigers van de Zonnebloem afdeling
Princenhage. Er waren ruim 80 gasten
naar Princenhof gekomen. De middag
begon met koffie en thee met een cup-
cake, die gesponsord en gemaakt
waren door leerlingen van het ROC
Princentuin onder leiding van hun lera-
res mevr. Eugenie Geerts. De muziek
werd verzorgd door de heer Wim van
Oosterwijk. Samen met Jo Lips draaide
Sinterklaas de bingo. 

De Sint had gezorgd dat er mooie prij-
zen waren en zwarte Piet zat ook niet
stil, want die deelde speculaas en
kruidnootjes uit. Er werd lekker
gesnoept en gedronken. Na de pauze

kreeg iedereen nog een drankje aange-
boden met lekkere hapjes.
Wij danken onze sponsoren t.w. ROC
Princentuin, C1000, Catering Barry van
Oosterhout en Poelier Schrauwen. Ook

gaat onze dank uit naar alle vrijwilli-
gers die zich deze middag hebben
ingezet.

De Zonnebloem 
afdeling Princenhage en WIJ 

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dus als je gaat (ver)bouwen, kies dan voor Bouwbedrijf Balemans. Waarom? Omdat onze vakbekwame 
medewerkers alleen werken met goede en eerlijke materialen. Omdat we met je meedenken én omdat we duidelijke afspraken maken  
die we nakomen. Zo weet je zeker dat het helemaal goed komt. Kijk op www.balemans.nl. We maken graag een afspraak.

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

SAMENWERKEN 
AAN BOUWEN.



Varia-avond in Westerwiek 4 december
Donderdagavond 4 december vindt er een Varia-avond plaats in de Westerwiek, Argusvlinder 298. Dan
is er een Sinterklaasbingo en een Sinterklaasquiz met mooie kleine en grote verrassingen.
Een bingokaart kost 5 euro. Een avond voor 50-plussers uit Westerpark en Tuinzigt. Zaal gaat om 19:00
uur open. Aanvang : ca.19:30 uur.

Wandel en Match bij Princenhof 5 december
Op vrijdag 5 december kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een
praatje. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de
hond uitlaten. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91

Kledinginzameling Doskonale 6 december
Op zaterdag 6 december zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in.
De kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika.
De kleding kan tussen 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 opgehaald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zakken of
dozen. Voor inlichtingen: 076-5229330.

Rikken en jokeren in Princenhof 6 december
Zaterdag 6 december vindt de laatste kaartmiddag van 2014 in Princenhof plaats.
Er zijn natuurlijk weer wat prijsjes te winnen. Aanvang om 13:30 uur. Zaal open vanaf 13:00 uur. Kosten:
2 euro inclusief koffie/thee; voor niet-leden: 4 euro. Locatie: zaal Princenhof, Princentuin 1.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 7 december
Zondag 7 december speelt Groen-Wit 1 thuis op het sportpark aan de Postillonstraat tegen Beek
Vooruit. Aanvang 14:30 uur. Het is de laatste thuiswedstrijd van Groen-Wit voor de winterstop.

Folkband Loubistock 7 december
Het is bijna 10 jaar geleden dat zij op het podium van het Bierreclamemuseum aan de Haagweg 375
hebben gestaan. Zondag 7 december is het eindelijk weer zover: de Oekraïense dames folkband
Loubistock uit Lvive. De folkband bestaat uit vier of vijf dames in traditionele klederdracht, met stem-
men als engeltjes en met een laagje humor. Ze brengen levendige, traditionele folkmuziek uit ver-

schillende delen van de Oekraïne. Ze spelen op traditionele instrumenten, o.a. viool, bandura, kobza en een sopilka. Het
optreden begint rond van 17:00 uur en de entree is gratis.
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Jack Koolen vertelt over de boom op de A58
Wie kent niet de boom in de midden-
berm van de A58 bij Ulvenhout? Men
vraagt zich af wat ‘ie daar doet. Door de
reactie van Princenhagenaar Jack
Koolen op het boek ‘Groot Breda in 55
verhalen’ weten we het. In dat boek
vormt die ‘boom die veiligheid bood’
een historisch item. Bij de aanleg van
de A58 dreigde Rijkswaterstaat de
gehele Annevillaan op de schop te
nemen. Dat was niet naar de zin van Ad
van de Heuvel, zwager van Jack Koolen.
“Het was een eenmansactie van mijn
zwager en natuurliefhebber. 

Hij had een fascinatie voor de laatste
boom aan het laantje en heeft net zo
lang tegen het vellen van de rijzige
beuk geprotesteerd totdat Rijks -
waterstaat toegaf. Zò is de boom met
een hekje eromheen in de midden-
berm terechtgekomen.”

Meer verhalen
Jack geniet van het boek ‘Groot Breda
in 55 verhalen’. Hij krijgt een kick van de
verhalen over melkfabriek Balemans,
de Spartanen van Princenhage, de wel-
put als ijskast, een beschrijving van de
Mr. Bierensweg en de biografie van Jan
Meijvis, de grootvader van zijn vrouw
Mieke Koolen-Meijvis. En er is meer
wat Jack in het boek boeit, zoals de
Boschstraat. Die straat heeft voor hem
als beveiligingsbeambte van het asiel-
zoekerscentrum in de Koepel een eigen
betekenis. In het spoor van Jan Meijvis
neemt hij het op voor de allerzwaksten,
de ontheemden zonder huis en haard,
verdreven uit een land vol oorlog en
ellende. “Leef je in, dan krijg je een
goeie band met die mensen. Op een
dag ging het alarm af. Meteen brak er
paniek uit; gevolg van hun trauma’s. Ik
heb rustig uitgelegd dat het alarm

noodzakelijk is bij brand en de paniek
was bezworen”. Zijn fietsreizen tegen
kanker naar Santiago de Compostella,
de Noordkaap en de North Sea route
geven hem een blik op de wereld. 
‘Groot Breda in 55 verhalen’ is een
geschikt cadeau voor Sinterklaas en
Kerst. Het boek is te koop bij De Vrije
boekhandel, Vives en Van Kemenade &
Hollaers. En in ‘t Aogje bij de Readshop
Princenhage en tot nader order bij
Bachman. Zie www.kemhol.nl.
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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. Fitness-
centrum Prinsenbeek, Klaverveld 55,
Prinsenbeek, Tel. 076 - 541 69 69.
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
Wat kan XINGFUBREDA u bieden: -
Groepslessen Yoga en Qigong in kleine groe-
pen met persoonlijke aandacht. - Individuele
behandelingen met acupunctuur voor klachten
als slapeloosheid, menstruatie, hoofdpijn, rug-
klachten, vermoeidheid, afweersysteem
(steeds elke griep en verkoudheid meepakken)
Voor info; kijk op www.xingfubreda.nl, 
en bel voor een gratis proefles, of korting bij uw
2e behandeling: tel. 06-10494041 en 
076-5228136.

FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
Profiteer nu tot 1 januari 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
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrijblijvend
binnen. Kostenloze taxatie. Past. van
Spaandonkstraat 30, 4813 BS Breda - 06-19 51 61
81 - www.eurogoud.nl - Maandag 12.00 - 17.00
uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Schoonmaakdienst • 3 Jaar ervaring, eerlijk,
voorzichtig en werken hard •  Strijken, ramen
schoonmaken enz. van huizen, bedrijfspanden
enz. • Moeder & dochter • Referenties op 
aanvraag • Tel. 06-33 82 14 63

In- & verkoop van Spelcomputers & Spellen.
Ook voor oudere modellen, o.a. Nintendo Nes /
Snes / Gamecube / Game and Watch / Atari /
Sega of andere merken. Ook inkoop van oudere
spellen voor deze spelcomputers - Jefer 2014 -
Past. van Spaandonkstraat 30, 4813 BS Breda -
Altijd diverse modellen spelcomputers en 
spellen op voorraad.
Betalis staat voor rechtvaardigheid!
Dat U krijgt waar u recht op heeft. Blijven uw
facturen onbetaald? Bel ons vrijblijvend op
076-8 200 201; we lossen het graag voor u op.
Tai Chi -  Qigong Prinsenbeek • Nu ook les op
woensdagavond! • Kom vrijblijvend kennis-
maken middels een proefles. De lessen worden
verzorgd op woensdagavond van 18.30 to 19.30
uur en vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur in
sporthal De Drie Linden in Prinsenbeek. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 076-888 52 51
Op zoek naar een leuke taart voor de feest-
dagen? Dan bent u bij Pracht Taarten aan het
juiste adres! Pracht Taarten, gelegen in Breda, is
gespecialiseerd in het maken van taarten, 
cupcakes en cakepops. Niet alleen voor de feest-
dagen is het een leuk alternatief, ook voor ver-
jaardagen, kinderfeestjes enz. Kijk voor meer info
op www.prachttaarten.nl of bel 06-22 10 82 91
Kerstbomen € 9,- (met kluit € 14,-)
Thuisbrengen mogelijk tegen vergoeding.
Sprundelsebaan 114, Breda. Tel. 06-51 07 76 83
  

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

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

Allround huishoudster gezocht!

Voor ons gezin dat uit twee volwassenen en een kleu-

ter bestaat zijn we op zoek naar een "ouderwetse"

huishoudster voor de maandag- en vrijdagochtend.

Het betreft een duobaan waarbij de andere dagen

reeds ingevuld zijn.

Wij zoeken een ervaren, nette, energieke en discrete

dame aan wie wij na een gedegen inwerkperiode met

een gerust hart de volledige huishouding kunnen

overlaten.

Houdt u er van om gestructureerd en precies te werken

in een huiselijke omgeving, geniet u net als wij van

een schoon en opgeruimd huis én bent u op zoek

naar een baan voor langere tijd, neemt u dan vooral

contact met ons op.

De werktijden zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur maar

kunnen eventueel aangepast worden aan school-

tijden. Het zou een pre zijn als u uw collega tijdens

afwezigheid kunt vervangen desnoods met aan-

gepaste uren.

Reacties graag per e-mail aan:

huishoudstergevraagd@hotmail.com

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

Op zoek naar een fotograaf?

Zowel zakelijk als privé!
Bel voor info naar:

Marco Verhage Fotografie
06 300 10 315

www.marcoverhagefotografie.nl  •  info@marcoverhagefotografie.nl



25 Jaar geleden begon Corné Hendrikx
in de Dreef schoonheidssalon Auphir.
De zaak bleek al snel een succes te zijn.
Later werd zijn broer Maurice bij de
bedrijfsvoering betrokken werd en kon
een tweede zaak aan het Van
Coothplein, die Cestmoi’ heet, geopend
worden. Vijf jaar geleden werd deze
zaak zelfs genomineerd om beste insti-
tuut van Nederland te worden. 

Corné Hendrikx praat met passie over
het vak, de zaak en de grote klanten-
kring die in al die jaren is opgebouwd.
“Tot drie jaar geleden werkte onze
moeder ook bij Auphir en had zo haar
vaste pedicureklanten. 

Nadat zij stopte is er een goede modus
gevonden om met mijn broer samen
Auphir te runnen. Ik doe naast mijn
werk als huidspecialist,  de coaching en
training van het personeel en Maurice
neemt het management voor zijn reke-
ning”. 

Bijscholing belangrijk
“We hebben drie gediplomeerde
schoonheidsspecialisten in dienst en
een pedicure. Zij hebben allen hun spe-
cialisatie op een bepaald gebied, zoals
bij voorbeeld behandeling van acné,
permanente ontharing en voetverzor-
ging voor diabetici. Wij zijn er niet
alleen voor om mensen met een goede
huidverzorging ‘mooi te maken’. 

Wij hebben wel degelijk een raakvlak
met de medische kant van het vak.

Daarom hebben wij regelmatig contact
met de dermatologengroep van het
Amphia-ziekenhuis. Zo komt huidkan-
ker veel meer voor dan vroeger en daar-
bij krijgen we advies van de specialis-
ten of verwijzen we door. Bijscholing is
en blijft dan ook in dit vak belangrijk.
Regelmatig bezoeken we congressen in
ons vakgebied en volgen  cursussen om
up to date te blijven. Overigens is dit
zelfs een vereiste van de betreffende
verzekeringen!”.

Rustpunt in drukke bestaan
“Ondanks de crisis is onze klantenkring
alsmaar uitgebreid. Vast staat dat
mensen in deze hectische tijd behoefte
hebben aan een rustmoment. Tijdens
de huidverzorging en/of massage voel
je dat zij ontspannen en gaan zij uitge-
rust en opgefrist de deur uit”.

6 December “Spray Day”
“2015 wordt voor ons en onze klanten
een ‘feestjaar’ met tal van extra aanbie-
dingen en organiseren we kleine eve-
nementen die o.a. op facebook worden
aangekondigd. Zaterdag 6 december
bent u welkom op het ‘tanning’-evene-
ment. Wij geven dan o.a. een demon-
stratie met zelfbruiners”. Loop gezellig
binnen!

De redactie feliciteert Corné en
Maurice Hendrikx met het 25-jarig
bestaan van Auphir en wenst hen nog
‘mooie’ jaren.

Helma Raaijmakers

KerstCreatieRoute
doe mee!

We laten Princenhage fonkelen met
de Kerst. Jong en oud. Maak een mooi
kerstkunstwerk’ en zet dat zichtbaar
in je tuin of voor het raam. Alles mag!
Alle kerstcreaties samen vormen een
leuke puzzel- wandelroute, want ieder
werk krijgt een eigen letter en staat
op de plattegrond. Zowel kunstenaars
als puzzelwandelaars kunnen prijzen
winnen. Loop de route wanneer je zin
hebt, ineens of in stukjes, elke dag
vanaf 16:00 uur in de periode van 13
tot 30 december. Meld je aan via kerst-
stalprincenhage@gmail.com of doe
een briefje in de bus op Liesbosstraat
37a (Xander). Op de foto is een voor-
beeld van vorig jaar te zien

Programma Kerststal:
zaterdag 13 december 17:30 - 18:30
Concert Opleidings orkest Cecilia, St.
Martinuskerk. 18:30 - 19:00
Kerstmuziek op de Haagse Markt
19:00 Opening Kerststal en
KerstCreatieRoute, Haagse Markt

dinsdag 6 januari 17:30 - 18:30
Driekoningen zingen langs de deu-
ren. 18:30 Driekoningenactiviteit, St.
Martinuskerk. 19:00 Prijsuitreiking
KerstCreatieRoute, St. Martinuskerk

SCHOONHEIDSSALON AUPHIR
KWART EEUW IN DE DREEF

De crew van auphir.

VERS 
IN ’T AOGJE

De Dorpskwis

Ze zwoegen en zweten
Want kennis is macht
De antwoorden weten
Wat wordt er verwacht?

De slimste, de snelste
Van alles gevraagd

Een strijd van jewelste
De avond geslaagd

Femke Reuvers
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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

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Onze relaties beoordelen 
ons met gemiddeld 8.5

Lees op onze website de reviews!
www.vandenwijngaard.nl

Pastoor van Spaandonkstraat 31 Telefoon (076) 5 213 700 E-mail drukkerij@vandenwijngaard.nl
4813 BR  Breda Fax (076) 5 224 676 Internet 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.rkbredawest.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. Pastores Paul Heye, Giny van der
Korput, Adrie Lint en Henny Spooren-
Schaart. 

Kerkdiensten
Weekend 6/7 december. Tweede zon-
dag van de Advent.

Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Paul Heye.
Het Jongerenkoor 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. familie
Sprenkels (fund); Anny Luijken-Janssen.

Solidaridad
Zoals ieder jaar staat de 1ste zondag
van december in het teken van
Solidaridad. Er is dan na de dienst van
11.00 uur achter in de kerk weer de ver-
koop van producten uit de
Wereldwinkel. 

Vooral natuurlijk de eerlijke Fair Trade
producten zoals koffie, thee, chocolade.
Verder zijn er ook wat kleine snuisterij-
en en/of kerstartikeltjes te koop. Wij
hopen dat u een kijkje komt nemen.

Werkgroep Diakonie.

In memoriam: Gusta Harmsen-van
Tichelt
Gusta Harmsen-van Tichelt werd op 24
juni 1936 geboren in Zundert en over-
leed in Breda op 22 oktober 2014. 

Op het gedachtenisprentje werd zij
door haar man Ad en dochter
Angelique met een aantal voor haar
karakteristieke eigenschappen her-
dacht: 
‘Ons mam: Gastvrij, Vriendschap,
Levensgenieters, Graag onder de men-
sen, Betrouwbaar, Optimist, Mode’.

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
www.protestantsegemeentebreda.nl  

Zondag Solidaridad 7 december – 2e
Advent
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang
10:00 uur. Voorganger is ds. Saskia van
Meggelen. Na de kerkdienst is er koffie-
drinken in het Kerkenhuis. Daar vindt u
dan, zoals ieder jaar, de Wereld win -
kelstand met Fair Trade- en Max
Havelaarprodukten zoals koffie, thee,
chocolade en andere lekkernijen. ‘Eer -
lijke’ producten voor een betaalbare
prijs. Om voor jezelf te kopen óf om
cadeau te geven! Ook zijn er weer engel-
tjes uit Kenia. De engeltjes zijn gemaakt
van katoen door vrouwen in Kenia. Leuk
om cadeau te geven (èn te krijgen!)
en/of voor in de kerstboom. Prijs ¤ 2,-/st.
Info: Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of
e-mailadres w.frankfoorder@hccnet.nl.

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen zijn deze zondag welkom
in de crèche en de Kinderkerk. 

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis
autorijdienst beschikbaar. Info: dhr.
Harder, tel. 5212369 (na 20:00 uur).

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. Saskia van Meggelen, tel. 06-
22576592.

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk, tel.  8871215.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

Johanneskerk

Eerste
Communie 2015
Begin januari 2015 start de voorberei-
ding van de Eerste Communie weer.
Alle leerlingen van groep 4 van de
basisscholen in onze parochies heb-
ben hiervoor in november een uitno-
diging ontvangen. 

Uw kind kan de Eerste Communie
doen als hij/zij in groep 4 zit. Als dit
niet het geval is, dan is deelname
mogelijk als uw kind op de dag van de
Eerste Communie de leeftijd van 8
jaar heeft bereikt. 

De data van de Eerste Communie -
vieringen in 2015 zijn: 

12 april   10:00 uur 
Martinuskerk (Prin cen hage, Wester -
park/Tuinzigt en Heuvel)

12 april   12:00 uur  
H. Moeder Gods kerk (Effen/Liesbos)

De vieringen gaan door als er per vie-
ring minstens zeven kinderen zijn
aangemeld. 
Bij voldoende aanmeldingen zal er op
zaterdag 11 april in de Martinuskerk
om 10:00 uur een extra viering
plaatsvinden.

De aanmeldingsformulieren zijn via
de scholen in de Nazarethparochie
verspreid (week 46). 

Mocht u geen aanmeldingsformulier
hebben ontvangen, dan kunt u deze
opvragen bij het secretariaat van de
Nazareth parochie (5213873). 

Wereldlichtjesdag
Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag, om
19:00 uur ’s avonds, steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedach-
tenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen. De wereld wordt op wereld-
lichtjesdag 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. World Wide Candle
Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er nu op de hele wereld
om 19:00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze 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 een overleden kind.
U bent van harte welkom om overleden kinderen te herdenken
op zondag 14 december 2014 om 18:30 uur in de St. Martinuskerk
te Princenhage.  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 achternaam te vermelden. U kunt een mailtje sturen
naar wereldlichtjesdagbreda@hotmail.nl.
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Bagvensestraat 89 T 076 5144263
4839 AE Breda F 076 5148580
cees@hoekszonwering.nl M 06 42020017

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Heditex horren en hordeuren

• Reparatie en onderhoud van uw

zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels

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

WWW.DEHUISDRUKKER.NL

VISITEKAARTJES
500 STUKS

350 GRS, 4/4*

          €32,-
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