
Princenhage staat een weekend vol
met mooie en sfeervolle winteractivi-
teiten te wachten. De Haagsemarkt
wordt omgetoverd in een winterse
kerstsfeer en er zijn talloze activiteiten.
Dit alles onder de noemer “Aogse win-
terpret met een fonkeling”. 
We zetten voor u nog eens alle activi-
teiten en bijzonderheden op een rijtje.

Donderdag 11 december
De schaatsbaan op de Haagsemarkt is
geopend voor de kinderen van de basis-
scholen. 

Vrijdag 12 december
Overdag is de schaatsbaan geopend
voor de kinderen van de Princenhaagse
basisscholen. 
19:15 uur: Aogse winterpret wordt offi-
cieel geopend door Stichting Evene -
menten Princenhage. 
19:45 uur: De kerstboom wordt ontsto-
ken en de schaatsbaan zal officieel geo-
pend worden. 
20:15 uur: Spectaculaire show. 
Daarna kan er geschaatst worden op de
schaatsbaan tot 22:00 uur. 
Tot 23:00 uur is er nog muziek en gezel-
ligheid op de Haagsemarkt.

Zaterdag 13 december
De schaatsbaan is geopend van 10:00
uur tot 22:00 uur. Rondom de schaats-
baan zijn er enkele kraampjes voor de
inwendige mens. U kunt parkeren ach-
ter het terrein van de voormalige
Rabobank. Vóór het raadhuis wordt hard
gewerkt aan de kerststal door de werk-
groep kerststal, zodat we de komende
weken weer kunnen genieten van die
mooie kerststal met levende dieren. 

17.30 uur: Concert van het opstaporkest
en opleidingsorkest van harmonie Ce -
cilia onder leiding van Chantal de Bonth
in de Martinuskerk, met vele nationale
en internationale kerstliederen.
19:00 uur: Opening van de kerststal. 
20:00 uur: Concert in de Martinuskerk
van Koninklijke harmonie Cecilia samen
met Knuckle Brass ( jazz/funkband) met
als vocalist musicalster Jeannine Geerts
( o.a. Cats, Les Miserables, Love Story).
Deze combinatie kan wel eens voor een
uiterst unieke muzikale samensmelting
gaan zorgen.
Voor dit concert zijn nog kaarten ver-
krijgbaar bij drogisterij Brocks en
Bachman à € 15,00.
U kunt ook een VIP-arrangement kopen
bij Don Qui-John voor € 75,00. Hiervoor
krijgt u een walking dinner bij Don Qui-
John van 18:00 uur tot 20:00 uur en
toegang tot het concert met de beste
plaatsen. Hiervoor geldt: op=op.

22:00 uur: Intiem concert op de
Haagsemarkt.   

Zondag 14 december
De schaatsbaan is geopend van 10:00
uur tot 17:00 uur. 
14:30 uur: Concert van Grootkoor
Brabant in de Johanneskerk m.m.v.
Thijs van Leer op fluit en Rob van Dijk
op piano. De nazit is in het Roode Hert.

U ziet, dit weekend is er in het dorp
weer genoeg te doen. Wat is het toch
fijn om te zien dat SEP zorgt voor een
sfeervolle winterse Haagsemarkt. En
wat hebben we weer zin in die mooie
kerstboom van de Ondernemersvere -
niging Princenhage en die schitterende
kerststal van de werkgroep Kerststal.
Meer informatie vindt u op de site
www.stichtingevenementenprincen-
hage.nl. 

Armin Floren

Princenhage in wintersferen
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Isenburgstraat 41 te Breda

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

Vraagprijs 
€ 209.000,-- k.k.
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Feestelijke opening van de Kerststal
De traditionele Kerststal op de
Haagsemarkt zal zaterdag 13 december
2014 weer worden opgebouwd. Het bou-
wen van de Kerststal is, zeker voor de
werkgroep Kerststal, al een feest op zich.
Maar de opening van de Kerststal is
natuurlijk de echte feestelijke gebeurte-
nis. De festiviteiten beginnen met het
Kerstconcert van het jeugdorkest van
harmonie Cecilia Princenhage in de St.
Martinuskerk. Onder leiding van dirigent
Chantal de Bonth zal Cecilia vele natio-
naal en internationaal bekende kerstlie-
deren spelen. Het concert begint om
17:30 uur en de toegang is gratis. Na
afloop (omstreeks 18:25 uur) marcheert
de harmonie vanuit de St. Martinuskerk
naar de Kerststal op de Haagsemarkt om
de opening daar muzikaal te begeleiden.

Het wordt een druk weekend voor
Cecilia, want op zondag 14 december
2014 speelt het opleidingsorkest tij-
dens de kerstmanifestatie in de Grote
Kerk van Breda. Van 11:20 uur tot 11:50
uur wordt een belangrijk deel van de
stukken van het concert van zaterdag
wederom ten gehore gebracht. Ook in
de Grote Kerk is de toegang gratis.

Haagh in ’t Aogje
legde Henny Trommelen uit dat dit jaar
gestart is met een inloop op de dinsdag-
ochtend voor mensen die te maken heb-
ben met een huisgenoot die extra zorg
behoeft zonder het zelfstandig wonen
op te willen geven.
Verder kreeg Miriam Haagh een rondlei-
ding door het hele gebouw om te con-
stateren dat er vele mogelijkheden zijn
voor ontmoeten en samen wat op touw
zetten. Voor jong en oud, voor elk wat
wils. Zo kreeg onze wethouder een
goede indruk van “zorg voor elkaar” in de
praktijk, op een manier die past bij de
inwoners van Princenhage. Wie meer
wil weten: princenhagezve@gmail.com

Wethouder Zorg & Vrijwilligerswerk,
Miriam Haagh, was maandagmiddag 1
december op werkbezoek bij De
Dobbelsteen en liet zich op de hoogte
stellen van wat er zoal gebeurt. De vele
deelnemers aan de Brede Sociëteit ver-
telden dat ze een of enkele keren per
week komen om gezellig bezig te zijn
met diverse vormen van handenarbeid,
creativiteit of andere vormen van
samen bezig zijn. Er worden ook uitstap-
jes georganiseerd. Ze kennen elkaar
ondertussen goed. Regelmatig komen
er deelnemers bij die anders maar
alleen huis zitten. Het gaat om het
gevoel ergens bij te horen. Daarnaast

Gezellige inloop in Princenhof Elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:30 uur en
15:30 uur is er in Princenhof een gezellige inloop. Je bent van harte welkom voor een kopje koffie, een praatje maken, de

krant lezen, een spelletje doen en handwerken. Kom eens kijken! Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
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Donderdag de gehele dag gesloten en vrijdag koopavond tot 19.00 uur

Mastbosstraat 80-82-84 Breda
Bromfiets/scooter-afdeling, tel: 076 - 5213372 • Fiets/Race/ATB-afdeling, tel: 076 - 5218752

Lease mogelijkheden: fiets / bromfiets / scooter

JANUS VAN NISPENben even weg naar...

Wij gaan met vakantie!

Daarom zijn we gesloten 
van 22 december t/m 3 januari 2015

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

sinds 1930

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar wim nooren

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid



Bezorgers gezocht!
Stichting wijkblad Princenhage zoekt
bezorgers. Op dit moment is er per
direct een wijk beschikbaar en binnen
enkele weken komt er nog een wijk
vrij in Princenhage. Om medewerker
van Stichting wijkblad Princenhage te
worden moet je 13 jaar of ouder zijn
en op donderdag aan het eind van de
middag of begin van de avond kun-
nen bezorgen. Voor de bezorging krijg
je een gepaste onkostenvergoeding. 
Ook als je volgend jaar het wijkblad
wil gaan bezorgen (in Princenhage of
Wester park) mag je reageren.
Wanneer er een wijk vrij komt nemen
wij contact met je op. Voor opgaven
of informatie, mail naar wijkbladprin-
cenhage@gmail.com. 

Stichting wijkblad Princenhage

Kerstconcert van Grootkoor Brabant
VERS 

IN ’T AOGJE

Haal je schaatsen 
uit het vet

want de ijsbaan is er weer!
Kijk, de kerstboom opgezet

Kom en proef de 
wintersfeer

Met de Aogse Winterpret
fonkelt deze des te meer

Femke Reuvers

Opening expositie ‘Laat je hart spreken!’ 
Meer dan honderd Bredanaars hebben
de afgelopen maanden hún idee over
het thema ‘zorgen voor elkaar’ vertaald
in woord en beeld. Alle ingezonden
werkstukken, met name schilderijen,
tekeningen, verhalen en gedichten,
worden tentoongesteld in de
Stadsgalerij. Ook hangen sommige
werken (in kleur gekopieerd) in enkele
kerstbomen verspreid door de stad:
onder andere voor het Chassétheater
en op de Haagsemarkt in Princenhage.
WIJ organiseert dit project ter gelegen-
heid van haar vijftigjarig bestaan.

Feestelijke opening 
Op vrijdag 12 december vindt om 16:00
uur de opening plaats door Miriam
Haagh, wethouder van Zorg en Welzijn.

Plaats van handeling is de Stadsgalerij,
Oude Vest 34. Vanaf 15:30 uur kunnen
belangstellenden binnenlopen. Nieuwe
Veste, Centrum voor de kunsten Breda,
ondersteunt dit project. Cecile
Verwaaijen, kunstenaar en docent
Nieuwe Veste, richt de expositie in. Bij
de opening laat duo Piňa Colada de har-
ten bruisen met Latijns-Amerikaanse

muziek en er zijn hapjes en drankjes.
De expositie is geopend op zaterdag 13
en zondag 14 december van 11:00 tot
17:00 uur. Zondag is er een feestelijke
afsluiting om 16:30 uur met muziek
van The Barony Singers en glühwein.
Meer informatie: WIJ, tel. (076) 525 15
00, mail: laatjehartspreken@begintbij-
jou.nl of op www.wijbegintbijjou.nl.

Oproep voor 
Ministers

Ben jij een echte carnavalsvierder die graag het carnaval “brengt”?
Ben je ouder dan 21 jaar, sociaal betrokken en een verenigingsman?
Dan kan het zomaar zijn dat wij op zoek zijn naar jou!

Stichting C.C. ’t Aogje zoekt naar uitbreiding voor de Ministerraad.
De Ministerraad bestaat uit 9 ministers met elk hun eigen ministe-
rie met de daarbij behorende taken. De belangrijkste taak: de Prins
van ’t Aogje ondersteunen bij het
voorgaan in de leut.
Interesse? Stuur dan een e-mail
naar secretariaat@cctaogje.nl of
geef het aan bij één van de minis-
ters of iemand met zo’n blauwe C.C.
‘t Aogje kiel.

Op zondagmiddag 14 december om
14:30 uur geeft het Grootkoor Brabant
een feestelijk en sfeervol kerstconcert
in de Johanneskerk in Princenhage. Aan
het concert wordt medewerking ver-
leend door de bekende fluitist Thijs van
Leer. Het Grootkoor Brabant staat o.l.v.
de dirigenten Etty van der Mei en Nan
van Groeningen en bestaat uit ruim 70
leden, afkomstig uit Breda en omge-

ving. Het repertoire bestaat uit
Christmas Carols en bekende koorwer-
ken. Thijs van Leer begon zijn carrière al
in de jaren zestig. Hij is vooral bekend
geworden met het album 'Introspec -
tion'. Met zijn band Focus geeft hij nog
steeds concerten over de gehele
wereld. Tijdens het kerstconcert zal hij
zijn meest beroemde solowerken voor
u spelen. De begeleiding van de solis-
ten en het Grootkoor is in handen van
pianist Rob van Dijk. Tevens zal hij het
bijzondere Van den Heuvel-orgel van
de Johanneskerk ten gehore brengen
met zijn unieke improvisaties. Toe -
gangs kaarten zijn verkrijgbaar bij
Read shop Princenhage en via zing
@grootkoor.nl. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.grootkoor.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 groepen met persoon-
lijke aandacht. - Individuele behandelingen met
acupunctuur voor klachten als slapeloosheid,
menstruatie, hoofdpijn, rugklachten, vermoeid-
heid, afweersysteem (steeds elke griep en ver-
koudheid meepakken) Voor info; kijk op
www.xingfubreda.nl, en bel voor een gratis
proefles, of korting bij uw 2e behandeling: tel.
06-10494041 en 076-522 81 36.
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
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 onder-
houd - Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49
- www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrijblijvend bin-
nen. 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.
Te huur: boven-etage in Princenhage - Doelen 10
- Voor alleenstaande dame. Tel. 06-22 97 21 47
• Training sociale vaardigheden/weerbaarheid
in groepjes (Thema’s o.a. vrienden maken, zelf-
vertrouwen, boosheid) • Kinder/jongeren-
coaching • Marina Verstraeten 06-53116966
www.view-counselling.nl •
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.

Programma Kerststal zaterdag 13 dec. • Kom
zaterdag met kinderen naar de dorpskern voor
de aftrap van een gezellige Kerstperiode!
• 17:30 - 18:30 : Concert Opleidingsorkest
Cecilia, St. Martinuskerk / 18:30 - 19:00 :
Kerstmuziek op de Haagse Markt / 19:00 :
Opening Kerststal en KerstCreatieRoute,
Haagse Markt • Stichting Kerststal
Princenhage, Xander: 06-15 83 24 86
Kerstbomen€ 9,- (met kluit € 14,-) Alle maten,
vers van het veld! Thuisbrengen mogelijk tegen
vergoeding. Sprundelsebaan 114, Breda. 
Tel. 06-51 07 76 83
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 spel-
len op voorraad.

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



Kerstviering bij Princenhof 13 december
Op zaterdag 13 december organiseert WIJ samen met de KBO Breda-West een Kerstviering, bestaan-
de uit een Mis, een lunch en een optreden van het gezellige zangduo Cherry en Mariska.
Aanvang Mis: 10:30 uur. Zaal open: 9:30 uur. Aanvang lunch: 12:00 uur. Cherry en Mariska: van 14:00
– 16:00 uur. Kosten: € 11,00 (KBO-leden € 8,00) Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Kerstconcert Duchess of Swing 13 december
Op zaterdag 13 december vindt het kerstconcert van Duchess of Swing & Carrie Kok plaats in de Vlaamse
Schuur van gemeenschapshuis De Koe. Duchess of Swing is een all ladies bigband, opgericht in 1990 in
Breda. Onder leiding van dirigent Rene Stegman brengen zij swingende bigbandjazz in kerstsfeer!
Zangeres Carrie Kok geeft vol emotie een geheel eigen interpretatie aan de zangnummers. De aanvang
van het kerstconcert is 16:00 uur. De zaal is open vanaf 15:00 uur. De entree bedraagt slechts € 3,00.

Opening Kerststal 13 december
Op zaterdag 13 december om 19:00 uur vindt de feestelijke opening van de kerststal op de
Haagsemarkt plaats. Daaraan voorafgaand spelen het opstaporkest en het opleidingsorkest van
Koninklijke harmonie Cecilia van 17:30 tot 18:30 kerstliederen in de Martinuskerk. Tussen 18:30 en
19:00 uur wordt er muziek gemaakt buiten op de Haagsemarkt.

Princenhaags Museum 14 december
In de tentoonstelling over de Dreef, het leven van alledag aan een prinselijke route, wordt
in december naast de geschiedenis en het gewone leven van deze straat extra aandacht
geschonken aan twee kunstenaars die in de Dreef zijn geboren. Jacques van Poppel (1909-
1976) bekend om onder andere zijn oorlogsmonumenten en Bart Nooren (1909-1989), die in
1948 naar Australië emigreerde en bekend werd om zijn  landschappen, stillevens en por-
tretten. Het museum is zondag 14 december open van 13:00 tot 17:00 uur.

Concert Grootkoor Brabant 14 december
Op zondag 14 december start om 14:30 uur in de Johanneskerk het concert van het Grootkoor Brabant
m.m.v. Thijs van Leer op fluit en Rob van Dijk op piano. Na afloop is er een nazit in Het Roode Hert met
medewerking van het kerstconcert. De nazit is gratis.

Wereldlichtjesdag 14 december
U bent van harte welkom om overleden kinderen te herdenken op zondag 14 december 2014 om 18:30
uur in de St. Martinuskerk. 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@hot-
mail.nl.

Kerstbingo in Westerwiek 17 december
Op woensdagmiddag 17 december is er in de Westerwiek aan de Argusvlinder 298 een kerstbingo met
mooie prijzen. Er worden 8 rondes gedraaid voor ¤ 5.00 en een koopronde voor € 1,00. Aanvang 14:00
uur, zaal open om 13:30 uur. De bingo is voor iedereen toegankelijk. Na afloop kunt u friet met een
snack blijven eten. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571.

Kerstconcert in Martinuskerk 17 december
Het traditionele kerstconcert van de Princenhaagse muziekgezelschappen vindt dit jaar, helaas zonder
de Koninklijke harmonie Cecilia Princenhage, plaats op woensdag 17 december om 19:30 uur. U hoort
het gemengd koor Cantabile Plus, het Jongerenkoor Princenhage, het Martinuskoor en het
Princenhage’s Mannenkoor met eigen repertoire en in samenzang.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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VAN DE REDACTIE: ziet het aan de aangekondigde evenementen in deze editie: de kerstperio-
de staat voor de deur. Volgende week donderdag 18 december verschijnt het laatste Wijkblad van 2014. Het zal een
dik nummer worden, met onder meer een kruiswoordpuzzel en enkele kerstverhalen als extra’s. En natuurlijk zijn de
Princenhaagse verenigingen en instellingen van harte welkom om een kerstwens in te zenden. Uw inzending, liefst niet langer
dan 30 tot 40 woorden, zien wij graag uiterlijk zondag 14 december tegemoet. Van uw inzending maken wij dan een mooie kerst-
bal. Marc de Baar
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princenhaagse bonnenregen

Haagweg 431
4813 XD Breda

Tel. 076-5204435
info@hobbidee-breda.nl
www.hobbidee-breda.nl

Haagsemarkt 16
Breda

Tel. 076-5215775

Dreef 10
4813 EG Breda
076-5223838

www.beautyvit.nl
info@beautyvit.nl

Beautyvit
Huidverbetering

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Aanbieding geldig 11/12/13 dec. 2014 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 15-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 01-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt en tegen inlevering van deze bon.Kijk ook eens op onze website: www.bakkervandenbogaert.nl

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

Geldig zolang de voorraad strekt en alleen tegen inlevering van deze bon. In december op maandag open vanaf 13.00 uur!

A4 Rolsnijmachine
Met 3 verschillende snijmogelijkheden: 

recht, golf en geperforeerd
Uitschuifbare arm voor het snijden van 30x30 papier

Nu van 12,50 voor 9,95

Zondag 14 december open dag/proeverij
Wij hebben een programma samengesteld waarbij wij U meenemen 

in de smaak en beleving van allerlei verschillende producten 
die in onze bakkerij gemaakt worden voor de feestdagen!

Wij hopen U te mogen verwelkomen 
op zondag 14 december tussen 11 en 16 uur

Varkensfilet-rollade
500 gr.  6,-

Bent u op zoek naar 
een leuk en origineel cadeau voor de feestdagen?
Kom gerust een kijkje nemen in ons uitgebreide
assortiment.  Al vanaf 3,- slaagt u bij ons en het
wordt natuurlijk feestelijk voor u ingepakt.

Bij aankoop van 2 Van Gils producten
GRATIS WEEKENDTAS

Prosecco rose frizzante
Chiesa

van 9,45   voor 8,45

KERSTKAARTEN
Keuze uit onze volledig vernieuwde collectie

10% korting

#

#

#

#

#

#

#

#

Spaar mee voor GraTIS wIjnGlazen

Pak à 10 luxe kerstkaarten 3,99
Nu 3 pak voor 7,98

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

op=
op



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 december. 3de Zondag
van de Advent. Zondag 11.00 uur.
Viering van Woord en Communie met
als voorganger pastor Henny Spooren-
Schaart. Het Franciscuskoor 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 M.
Langen-Mulders en kinderen; Toos van
Nijnatten-Hereijgers.
Wereldlichtjesdag
Op zondag 14 december om 18.30 uur
bent u van harte welkom om in de
Martinuskerk  uw overleden kinderen
te gedenken. Wanneer u de naam van
uw overleden kind(eren) genoemd wilt
hebben, verzoeken we u vooraf de voor-
en achternaam te vermelden. U kunt
dan een mailtje sturen naar wereld-
lichtjesdagbreda@hotmail.nl
Communie thuis ontvangen
Indien u door omstandigheden niet
naar een van de kerstvieringen kan
komen en toch de communie wil ont-
vangen, dan wordt die thuis uitgereikt.

  

 

  

  

   

Johanneskerk

Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl  

Zondag 14 december – 3e Advent
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang
10:00 uur. Voorganger is ds. Aries van
Meeteren uit Sliedrecht.

Voor uw agenda
- Kinderkerstfeest 21 december. Voor
alle kinderen tot 12 jaar in de
Johanneskerk. Aanvang 16:00 uur.
Vaders en moeders, opa’s en oma’s
zijn ook welkom! Heb je vragen:
Chiara de Kroon, tel. 06-42747106.
- Kerstnachtdienst woensdag 24
december. Samenzang vanaf 21:00
uur. Aanvang kerkdienst 21:30 uur.

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis
autorijdienst beschikbaar. Info: dhr.
Harder, tel. 5212369 (na 20:00 uur).
De kerk op het web: www.protestant-
segemeentebreda.nl. Daar vindt u
informatie over de komende kerkdien-
sten en activiteiten. En via ‘Diaconie’ en
‘Breda-Wismar-Arad’ vindt u de laatste
reisverslagen naar Arad en Wismar.

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.

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

U kunt dat tot 18 december opgeven bij
het secretariaat, tel. 5213873.

In memoriam: Wout van Gulik
Waltherus Bastiaan (Wout) van Gulik is
op 12 juni 1940 geboren in Lage
Zwaluwe en overleed te Breda op 13
november 2014. De families van Gulik
en Bakx schreven o.a. over hem op het
gedachtenisprentje: ‘ Wout is als jong-
ste geboren in een gezin van vijf kinde-
ren en moest al op jeugdige leeftijd zijn
moeder missen. Wout heeft zich heel
zijn leven ingezet voor een ander. Hij
was heel hecht verbonden met het ver-
enigingsleven en je kon altijd een
beroep op hem doen. Hij heeft veel vrij-
willigersactiviteiten verricht zoals het
25-jarig kosterschap in de R.K. kerk van
Lage Zwaluwe. Hiervoor heeft hij de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
ontvangen waarop hij terecht heel erg
trots was. Wout was een levensgenie-
ter met zijn hart op de juiste plaats en
een fijne familiemens. In 1983 leerde
Wout Jolanda Bakx kennen met wie hij
op 4 mei 1984 in het huwelijk trad. Na
eerst in Lage Zwaluwe te hebben
gewoond verhuisden zij naar Breda. 
Zij hebben met elkaar veel mooie jaren
gekend. 

Veel verdriet had Wout toen Jolanda na
een ziekbed overleed op 31 december
2003. Wout besloot te verhuizen naar
Prinsentuin Amarant, waar hij tot het
laatst toe met heel veel plezier heeft
gewoond. Hij heeft er zijn huidige
vriendin Ria leren kennen met wie hij
heel gelukkig was. Hij hield van de vele
vrienden die hij daar had en van het
verplegend personeel en was heel erg
dankbaar in het bijzonder zijn persoon-
lijk begeleidster Marjon Vermeer. Wout,
we zullen je missen!’.

Kerstconcert Princenhage
Op woensdagavond 17 december wordt in de Martinuskerk te
Princenhage het inmiddels traditionele kerstconcert gehouden. Na het
succesvolle jubileumconcert van afgelopen jaar thans dus voor de 26e
keer. De organiserende verenigingen zijn: Koninklijke harmonie Cecilia
Princenhage, gemengd koor Cantabile Plus, Princenhage’s
Mannenkoor, Jongerenkoor Princenhage en gemengd kerkkoor Sint
Martinus.
Helaas heeft Cecilia te kennen gegeven dit jaar niet mee te doen van-
wege een overvolle agenda. Normaal wordt het concert uitgevoerd
door twee van de vier koren en harmonie Cecilia. De twee koren die dit
jaar niet mee zouden doen waren gelukkig bereid alsnog mee te wer-
ken, zodat dit jaar het concert wordt verzorgd door de vier koren. Er kan dus zonder meer worden gesproken van een vol-
waardig en kwalitatief goed concert.
Er wordt een afwisselend programma geboden, bestaande uit bekende en minder bekende liederen uit Nederland en ande-
re landen, klassiek en modern, enkele muzikale intermezzo’s, terwijl er ook ruimte is voor samenzang. Kortom, elke liefheb-
ber komt aan zijn trekken.
Dus woensdagavond 17 december in de Martinuskerk te Princenhage, aanvang 19:30 uur. De toegang is zoals altijd gratis.
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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

Dreef 3b • tel. (076)5144579


