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Marjac Hairstyling bv.

Namens Marcel & Jac en ons vertrouwde team Anja, Yvon, Susan,
Angelique, Chantal, Anne, Melanie, Natalie en Dimphy

willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in 2014.

Wij zijn u daar zeer dankbaar voor en wij wensen u allen 
een feestelijk uiteinde en een gezond 2015 toe.

Zaterdag 27 december zijn we gesloten.
Dinsdag 30 & woensdag 31 december zijn we geopend.

Vrijdag 2 januari zijn we gesloten.
Zaterdag 3 januari zijn we geopend.

Met vriendelijke groet,
Marjac Hairstyling bv. Dreef 3b

tel. (076)5144579
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Heel vaak zeggen we tegen elkaar als
we over de vroegere kerk spreken: “wat
is er toch veel veranderd!” Als wij eens
goed naar onszelf durven kijken dan
kunnen wij tot de conclusie komen dat
ook wij zijn veranderd en dat het
geloof nu anders wordt 
beleefd dan vroeger. Het lijkt erop dat
het niet meer zo interessant is om nog
voor je geloof uit te komen. Maar toch
merk ik zeker bij jongeren dat zij op
zoek zijn naar spiritualiteit, het wezen-
lijke, naar de zin van het bestaan.

Onmisbaar: licht!
Een paar weken geleden kwam ik ’s
avonds met de auto thuis. Bijna reed ik
bij het afslaan naar de straat waarin ik
woon een fietser aan. Ik had de fietser
niet gezien: hij of zij had geen licht op.
Levensgevaarlijk! Licht in het donker is
noodzakelijk om te zien en om gezien
te worden. Jammer genoeg nemen
fietsers nogal eens het risico om zon-
der licht te rijden vanuit een houding
van: er overkomt mij toch niets.
Diezelfde houding kom je ook in het
gewone leven tegen. Zij hebben ook
zo’n houding van: maak je niet zo druk,
het zal allemaal zo’n vaart niet lopen. 

Licht van binnen
Ook onze levensweg kent het onder-
scheid tussen dag en nacht: tijden dat
we helder zien hoe we moeten gaan,
dan gaat alles van een leien dakje;
maar er kunnen ook tijden en situaties
voorkomen waarin alles schemerig of
zelfs pikkedonker is. We verliezen dan
het zicht op de werkelijkheid. Dan heb-
ben we licht nodig om ons bij te lich-
ten, om niet te verdwalen en niet te

botsen met mensen en met onszelf.
Het licht komt dan niet van buiten
maar van binnen. Het zit niet in allerlei
materiële hulpmiddelen als lampen
maar het zit in ons hart en in ons ver-
stand. 

Licht in de donkere dagen
Met Kerstmis vieren we de geboorte
van Jezus. Er wordt gezegd en gezon-
gen dat hij het ware licht is dat elke
mens verlicht. “Ik ben het licht van de
wereld,” heeft hij van zichzelf gezegd.
Het zijn mooie woorden die bij
Kerstmis horen maar wat kun je ermee
in je gewone leven? Samen met men-
sen verder trekken, elkaar de hand rei-
ken en hen waar nodig ‘bijlichten’! 
Het licht zit van binnen, in onze manier
van denken, in onze overtuigingen, in
de waarden en normen die we aanhan-
gen. Jezus wil met heel zijn blijde bood-
schap de dynamo zijn, de accu die dat
licht in ons laat branden, het licht laat
schijnen. Het Kerstkind, in al zijn kwets-
baarheid, vraagt al van ons dat we naar
het leven kijken 

met Zijn ogen, dat we naar de mensen
kijken zoals Hij dat doet, dat we ons
bekommeren om anderen zoals Hij ons
voorhoudt. Als wij dat doen, of probe-
ren te doen, dan hebben we genoeg
licht om ook in de donkere dagen onze
weg voor het leven te vinden. Dat licht
van Kerstmis wens ik u van harte toe.

Ik wens u van harte, mede namens
mijn collega’s, een Zalig Kerstfeest en
een Zalig Nieuwjaar. 

Giny van der Korput, pastoraal werkster

SEP Bedankt!!

Schaatspret. Foto: Armin Floren.

Zondagavond 20:00 uur, apotheose
van vier dagen SEP-activiteiten in
Princenhage. De Stichting Evene -
menten Princenhage verdient een
dikke pluim voor het organiseren van
het inmiddels bekende recept:
‘Princenhage fonkelt’. Ruim een half
jaar, zo vertelt vicevoorzitter Ben
Sprenkels, zijn zij bezig geweest het
evenement op poten te zetten. Die
tijd hadden ze wel nodig om alle
afspraken rond te krijgen. Afspraken
met gemeentebestuur, kerkbestuur,
dichter Kees van Meel, de houthak-
kersshow die op vrijdagavond prach-
tige beelden uit boomstammen ople-
verde. Op zaterdagavond in de
Martinuskerk Cecilia, Knuckle Brass
en zangeres Jeannine Geerts, het con-
cert daarna op de Haagsemarkt en
last but not least met de mensen van
de schaatsbaan op de Haagsemarkt.
Het kwam allemaal goed, ondanks
het slechte weer op donderdag en
vrijdag. Op die twee dagen hebben
1250 kinderen van Sinte Maerte, de
Eerste Rith en Effen hun hart kunnen
ophalen op de door SEP gehuurde
schaatsbaan op de Haagsemarkt,
waar zij chocolademelk met een
koekje kregen. Op zaterdag en zondag
was de schaatsbaan, omringd door
kraampjes met goede zaken rond de
inwendige mens, eveneens een trek-
pleister.

25 Vrijwilligers 
Van woensdag tot en met zondag-
avond zijn zo’n 25 vrijwilligers in touw
geweest om Princenhage te laten
flonkeren. Maikel van Oosterhout,
voorzitter van SEP, benadrukt het
belang van al die vrijwilligers “zonder
wie zo’n evenement onmogelijk is”.
De redactie op zijn beurt zegt: ‘SEP
bedankt!’

Helma Raaijmakers

Kerstmis: licht uitdragen

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

Zalig Kerstfeest &
Alle goeds voor 2015

Haagsemarkt 28
4813 BB Breda

tel. 076-5211040
Fax 076-5222617

Slagerij Nooren 
en medewerkers
wensen u 

Fijne Kerstdagen en 
een Voorspoedig 2015

Sinds 1863

Op 1 en 2 januari zijn wij gesloten!

Een gezellige sfeervolle 
kerst en een bruisend 
en gezond 2015 !! 

Namens  
Piet Lambregts      

Mariëlle Goos 
Rian Lambregts 

Iris Lamb regts 
 

 
 
  

Lambregts        
Makelaardij wenst u… 

Tel.: 076-522 71 94
lambregtsmakelaardij.nl

Westernstore Country Breda
wenst iedereen een voorspoedig 2015

De Sendra specialist van Brabant

Haagweg 401 • 4813 XD Breda • 076-5328495

info@country-breda.nl

Beautyvit 
Huidverbetering 

Wenst iedereen Fijne feestdagen
En een stralend 2015 .

Dreef 10     4813 EG Breda     076-5223838     www.beautyvit.nl     info@beautyvit.nl

Maandag 22 december zijn wij EXTRA GEOPEND van 9.00 uur tot 18.00 uur!!
Van donderdag 25 december 2014 tot dinsdag 6 januari 2015 zijn wij GESLOTEN.



5

colofon
Wijkblad Princenhage is een uitgave
van de Stichting Wijkblad Princenhage
en verschijnt ook in Westerpark.

Redactie:
Marc de Baar
Helma Raaijmakers
Armin Floren
Ron van Zundert
Alexandra Middendorp
www.wijkbladprincenhage.net
www.facebook.com/wijkbladprincenhage.
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Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, 
via wijkbladprincenhage@gmail.com

Penningmeester:  Corné Wijnings

Banknummer:
NL84 RABO 0142 4973 63 
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage

Advertenties/prikkers:
Opgeven vóór dinsdag 12.00 uur bij
Drukkerij van den Wijngaard, 
Past. van Spaandonkstraat 31, of via
drukkerij@vandenwijngaard.nl
Telefoon: 076-5213700. 

Drukkerij van den Wijngaard is niet 
aan sprakelijk voor de inhoud van het
wijkblad.

Druk: Drukkerij van den Wijngaard

Voor bezorgklachten of aanmelden als
bezorger:
06-250 756 64 na 18.00 uur.  Wijkblad
Princenhage verschijnt 40 maal per jaar
en heeft een oplage van 5550 ex.

Niets mag uit het Wijkblad worden
overgenomen zonder toestemming van
de redactie.

Een bewerker van hout met een
wil van ijzer

Een man uit duizenden. Eentje van
Stavast. Hij staat wat houterig in de
kerststal op de Markt. Maar daar is hij
ook timmerman voor. Kijk eens hoe
bedeesd deze heilige man daar staat.
Hij is heet van de naald dolverliefd op
Maria als gesmolten goud. Alles voor
haar. Hijzelf telt niet. Thuis met elkaar
kuskes op de bank. Maar nooit in het
openbaar. Komt er een engel met de
boodschap dat zijn lief zwanger is.
Praatjes alom. En Jozef tobt. Is ze dan….
”Neen”, haast Jozef zich verontwaar-
digd tegen de kwatongen te zeggen.
“Maria is zò lief en zò eerlijk. Ze is zuiver
als de sneeuw en witter als de zon...” En
aan de schriftgeleerden verklaart hij:

“Ik kan er niet bij…ik ben bang en
gelukkig om wat er gebeurt…het is zò
wonderlijk, maar Maria weet wat van
hemel en aarde is.” En Jozef zucht diep. 
En dan volgt het bevel voor de volkstel-
ling omdat de tiran alle kinderen wil
vermoorden. Want een zal er, volgens
de profetieën, geboren worden die gro-
ter is dan hij. Weg dus uit Nazareth met
zijn achterklap. “Jozef”, zegt een stra-
lende Maria. “We zijn voorbestemd een
Goddelijk kindje te krijgen...en hoe
vindt gij het?” ”Wonderlijk mooi”, ant-
woordt Jozef. ”Maar ik voel me ook
vreemd. Gij krijgt een kindje. Zonder
met mij gelegen te hebben..!”
”Maar ik ook niet met een ander!” ant-
woordt Maria. 
“Neen, vanzelf niet!” haast Jozef zich te
zeggen. Ach, gelukkig is het pikkedon-
ker. Want zijn wangen zijn rood gewor-
den van schaamte. De zenuwachtige
herbergiers roepen: “vol is vol”. Het
ezeltje balkt. In de bergen wordt het
steenkoud. En Jozef geeft haar zijn
kleed. In de grot knutselt hij een krib-
beke van kaphout. En daar… komt
Jezus, de redder van allen, ter wereld
dankzij Maria en een… bewerker van
hout… met een wil van ijzer.

Rinie Maas 

Opening van de kerststal en de KCR

De opening van de kerststal in
Princenhage heeft altijd een zekere
magie. Kinderen verdringen zich rond
de benen van Jan Biemans om de
levende dieren en de mooie beelden te
kunnen zien en om niet te missen dat
de engel gaat knikken. Ergens in dat
gewoel staan de muzikanten van het
opleidingsorkest van Cecilia. De diri-

gente zoekt voortdurend om zich heen
om met al haar pupillen in contact te
komen. Ondertussen asemt een ijzige
kou over de Haagsemarkt en saboteert
de instrumenten.

Dit jaar ging het anders. De opening
verliep voorbeeldig. Het was niet erg
koud, de muzikanten stonden ordelijk
bij elkaar in een tent op de stoep bij de
kerstboom en bij de kerststal was er nu
plaats genoeg. Voor iedereen was het
een verbetering. En toch was het vroe-
ger niet slechter.

Familieconcert
Voorafgaand aan de opening gaven het
opstaporkest en opleidingsorkest van
Cecilia een vrolijk kerstconcert in de
kerk. Op het podium zaten zo’n 60
muzikanten, bijna net zoveel als in het
groot orkest. De jeugdige aanwas heeft
het leuk bij Cecilia. In de kerkbanken
zaten hele gezinnen, mensen van alle
leeftijden. Dit eerste kerstconcert van
het seizoen is leuk voor de hele familie.

KerstCreatieRoute
Met de opening van de kerststal is ook
de tweede KerstCreatieRoute van start
gegaan. Na het succes van vorig jaar
doen er dit jaar nog meer inwoners
mee. En de Dreef is weer goed verte-
genwoordigd. Daar staan zelfs twee
bouwwerkjes buiten, waaronder een
minibieb waar je boeken kunt lenen of
ruilen. De wandelroute ligt klaar bij de
kerststal en is elders in dit Wijkblad
afgedrukt. U kunt kiezen tussen een
lang en een korter parcours.

Marc de Baar
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Met Kerstmis wil onze parochie finan-
ciële steun geven aan een onderwijs-
project in Bethlehem. Wij houden bij de
kerstvieringen een extra collecte voor
dit vreedzame project.
In de Westelijke Jordaanoever leven
moslims en christenen samen. Door
politieke spanningen komen de men-
sen van de Westbank, onder andere in
Ramallah en Bethlehem, nauwelijks
buiten hun regio.

De Nederlander Toine van Teeffelen
woont met zijn gezin al jaren in
Bethlehem. Hij ervaart dagelijks hoe het
is om te wonen in deze historische stad,

die hij “een gemeenschap van warme,
gastvrije en spontane mensen” noemt.
Toine werkte hier als onderwijsconsu-
lent en hij zag dat de Palestijnse jonge-
ren en hun docenten snakten naar een
hoopvol toekomstperspectief en naar
een actieve rol in de samenleving. Hij zet
zich daarom persoonlijk in voor een bij-
zonder onderwijsprogramma: “Leven in
het Heilig Land: verschillen respecteren”.
Dankzij dit onderwijsprogramma
wordt er gebouwd aan een nieuwe
generatie Westbankbewoners die open
staan voor elkaar en die respectvol met
andere religies omgaan. Het helpt reli-
gieus extremisme te beteugelen én het

Vreedzaam samenleven in Bethlehem
bevordert het gemeenschapsgevoel in
dit geïsoleerde gebied.

Met dit programma worden ruim 750
leerlingen bereikt tussen 14 en 17 jaar.
Zij worden begeleid door twee gods-
dienstdocenten: één moslim en één
christen. Omdat het project ook buiten
de schoolmuren treedt, bereikt het
meer mensen dan alleen de jongeren.
Zo zijn ook sjeiks, imams en priesters
betrokken, bijvoorbeeld als gastspreker.
Op die manier groeit het netwerk van
mensen die openlijk met elkaar over
verschillende religies praten. Dit biedt
hoop voor de verscheurde Westbank. 

Met alle parochies in Breda, Prinsenbeek
en nog meer steden in Nederland willen
we dit project ondersteunen. De landelij-
ke Adventsactie van de kerken onder-
steunt dit project. Gezamenlijk gaan we
voor een donatie van € 30.000. Hebt u de
beschikking over een computer, dan kunt
u (nu al) veel meer lezen én zien over dit
project op onze website www.advents-
actie.nl. Wilt u niet alleen in onze collec-
tes uw bijdragen doen, maar ook via de
bank een bijdrage geven? 
Dat kan op rekeningnummer
NL89INGB0653100000 ten name van
Adventsactie, Den Haag, o.v.v. “vreed-
zaam samenleven”.

Pastor Adrie Lint
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Terwijl buiten de Haagsemarkt aan het
fonkelen was gebracht door SEP, schitter-
de er iets in de Martinuskerk: Koninklijke
harmonie Cecilia Princenhage. In een
buitengewoon boeiend concert als
onderdeel van Aogse winterpret wist
Cecilia met dirigent Geert Schrijvers de
kerk te vullen met schitterende muziek.
Het leverde enkele keren een terechte
staande ovatie op. Het was een combina-
tieconcert met Knuckle Brass Groove
Collective, die ook wisten te overtuigen.
De vocaliste was musicalster Jeannine
Geerts.

Muzikale achtbaan
Zowel Knuckle Brass als Cecilia hadden
niet gekozen voor het standaard feel
good kerstrepertoire. En dat maakte het
alleen maar boeiend. De aftrap was voor
Knuckle Brass met muziek van de
Zweedse jazztrombonist Nils Landgren.
Hier bleek al meteen dat de blazerssec-
tie van Knuckle Brass uit doorgewinter-
de muzikanten bestaat. Daarna was het
de beurt aan Cecilia die opende met Lux
Aurumque, waarna Jeannine Geerts
haar opwachting maakte. Het publiek
kreeg vervolgens een muzikale acht-
baan voorgeschoteld. Het op zijn kop-

gevoel van de achtbaan bestond uit een
gezamenlijk nummer van Cecilia en
Knuckle Brass: Russian Christmas Music
van Alfred Reed, een monumentaal
werk op basis van Russische kerstliede-
ren. Dit imposante nummer kreeg
terecht een staande ovatie. Tijdens de rit
in de achtbaan kreeg het publiek funk,
James Brown, Trijntje Oosterhuis, Louis
Armstrong en diverse traditionele kerst-
liederen voorgeschoteld, afwisselend
gespeeld door Cecilia en Knuckle Brass. 
Op het eind werd duidelijk dat dirigent
Geert Schrijvers ook vocaal zijn manne-
tje staat. De toegift bestond uit “We all
stand together” van Paul McCartney. 

En zo blijkt maar weer dat er mooie
muzikale kruisbestuivingen mogelijk
zijn en er niet perse een bekende naam
aangetrokken hoeft te worden om een
boeiende muzikale avond te hebben.
Cecilia heeft eens te meer bewezen dat
zij absoluut tot de crème de la crème
van de harmonie-orkesten behoort. De
eerstvolgende kans om Cecilia weer te
zien is op de nieuwjaarsreceptie in De
Koe op zondag 4 januari, aanvang 13:00
uur. 

Armin Floren

Cecilia schittert tijdens kerstconcert

Foto: Armin Floren.

UITNODIGING
De Dorpsraad Princenhage,
Koninklijke Harmonie Cecilia
Princenhage en De Stichting

Gemeenschaps Accommodaties
Princenhage nodigen de inwoners

van Princenhage uit voor

HET NIEUWJAARSCONCERT
EN

DE NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 4 januari 2015, 
vanaf 11:30 uur in

Sociaal-cultureel centrum 
De Koe

Entree: Gratis

In de Rabozaal zullen eerst het
Opstap- en Opleidingsorkest een
optreden verzorgen, waarna omst-
reeks 13:00 uur het Nieuw -
jaarsconcert van het Groot Orkest
volgt. Na afloop zullen de voorzitters
van de uitnodigende organisaties
met u proosten op het nieuwe jaar. 
Omstreeks 14:30 uur is iedereen uit-
genodigd in de Vlaamse Schuur van
De Koe. Hier zal een combo zorgen
voor de muzikale omlijsting.

U bent allen van harte welkom. 

VERS IN
 ’T AO

G
JE

22
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Anderhalve maand doet Jan Visschers
(75) er jaarlijks over om zijn kerstdorpen
op te bouwen, gewoon in zijn flat aan de
Flierstraat. Omdat het bepaald niet
gewoon te noemen is, ben ik er een kijk-
je gaan nemen om vervolgens van de
ene verbazing in de andere te vallen bij
het zien van zijn creatie. In een
besneeuwd berglandschap rijden trei-
nen door tunnels van het ene naar het
andere dorp die beide een centraal gele-
gen kerkje hebben. Bij een van de kerkjes
komt de pastoor op zijn fiets aan!
Prachtig verlichte huizen zijn langs de
hellingen gebouwd en boven op de berg
staat een feeëriek aangelicht kasteel.
Een waterval mondt uit in een vijver,
waarin zo’n twintig (echte!) guppy’s dar-
tel rondzwemmen, zich niet bewust van
de mooie omgeving. Over de vijver loopt
een bruggetje dat Jan heeft gemaakt
van satéstokjes. Een zelfgemaakt vlieg-
tuigje zweeft boven het idyllische land-
schap, evenals een door vier rendieren
voortgetrokken arrenslee. Natuurlijk
met de Kerstman aan de teugels! Her en
der staan groepjes kerstliedjes te zingen
onder de brandende lantaarns. Kortom

een fascinerend schouwspel waar je
naar blijft kijken.

Zes jaar geleden begonnen met bouwen
Jan: “Zes jaar geleden was ik in een
tuincentrum waar zo’n kerstdorp was
opgesteld. Daar is het idee ontstaan
om zelf aan de slag te gaan. Ik ben
begonnen met het maken van een sta-
tionnetje, bouwde er de trainrails en de
treintjes bij. De meeste dingen die je
ziet heb ik zelf gemaakt en af en toe
kreeg ik weer eens wat cadeau om het

dorp groter te maken. Voorheen kon ik
alles nog in een hoek van de kamer
kwijt, maar je ziet dat de dorpen zo
groot zijn geworden dat er veel meer
ruimte voor nodig is. Bovendien, er
komt steeds wat bij. Niet alleen mijn
kinderen, maar vooral mijn kleinkinde-
ren en achterkleinkind genieten van de
kerstdorpen, die ik na Driekoningen
weer voor een jaartje opberg. Intussen
ga ik door met het bouwen van een
poppenhuis voor mijn achterklein-
kind.” Helma Raaijmakers

Kerst in Princenhage
Ik weet het soms ook niet in deze wereld vol venijn.
Moet het kwaad worden bestreden of het goede juist gedaan?
Laten wij een kok o keur voedsel uitdelen
of werpen we bommen op IS, of doen we beide?

Tijdens deze kerst denkt ieder mens aan kribbe,
herders, stal misschien, os en ezel als symbolen
van het vernuftig romantiseren van een belofte
uit een ver voorbije tijd , een mistig verleden.

Hoe moeten we dan leven of weten we dat niet,
waar vinden we waarde in het verbijsterende samengaan
van kwaad en goed en grijs gebied en hangt de vraag  naar “hoe”
boven elke stad of elk dorp en zo ook hier

Princenhage bijzonder in het niet bijzonder zijn,
een stipje op de kaart van Brabant onzichtbaar op de wereldbol
maar toch wordt hier in goed en kwaad geleefd
de wereld in het groot beleefd door een klein gebaar.

Politici roepen beurtelings ach en wee om politiek gewin
antwoorden op niet gestelde vragen en ontlopen echte vragen
en daarom is de eenling die voedsel deelt, de ander die een ogenblik
stil staat bij de wereld hier en hartelijkheid uitstraalt
de levende bron van Kerstmis,
de baby die nog steeds vertedering uitstraalt,
de bron van leven
bron van ons
bron
van jou en mij

Gedicht van Kees van Meel, uitgesproken op 12 december 2014 bij het ontsteken
van de kerstboom op de Haagsemarkt.

Van de Dorpsraad
Vele mooie
projecten heb-
ben wij in
Princenhage al
kunnen verwe-

zenlijken, maar vele zullen nog vol-
gen. Denkt u maar aan de ontwikke-
lingen in het tweede deel van de
Dreef, de bouw van starterswonin-
gen, het omtoveren van een verf- en
behangwinkel naar mooie apparte-
menten, het opknappen van de witte
huizen op de hoek van de Mast -
bosstraat/ Dreef, die waar de reclame
Yellow op staat, een waar tennispark
in Princenhage, de nieuwe entrees
van Princenhage, de ontwikkelingen
rond het voormalig Rabo gebouw, het
vernieuwen van het terrein rond de
Sint Martinus kerk /plein en het pad
lang de begraafplaats en de Sinte
Maerte school. Mooie ontwikkelingen
voor een mooi dorp in Breda. De wens
van de Dorpsraad Princenhage voor
2015 is, om dit samen met de inwo-
ners te kunnen verwezenlijken.
De Dorpsraad Princenhage wenst u
allen fijne feestdagen en een mooi en
saamhorig 2015. Wij zien u graag op
de nieuwjaarsreceptie op zondag 4
januari 2015 om 12:00 uur in De Koe.

Jan Visschers bouwt kerstdorpen

Spinveld 72a - 4815HT Breda - Tel. 076-5218509
Fax 076-5200165 - www.autobedrijfnuitermans.nl

Spinveld 72a - 4815HT Breda - Tel. 076-5218509
Fax 076-5200165 - www.autobedrijfnuitermans.nl

voor alle reparaties
en onderhoud

& aanhangwagenverhuur

Wij wensen u 
prettige Kerstdagen en een geweldig 2015

RestaRia

“de Vluchtheuvel”
Dreef 95, Breda

Tel: 076 - 5217663

Wij wensen a l onze  k lanten 

f i jne feestdagen en 

een goede jaarwissel ing

1e Kerstdag gesloten!

2e Kerstdag zijn wij geopend.

Onze openingstijden zijn:

Maandag: 12.00 tot 22.00 uur

Dinsdag: Gesloten

Woensdag, donderdag, vrijdag, zater-

dag en zondag: 12.00 tot 22.00 uur

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een gezond 2015.

www.drogisterijbrocks.nl

NIEUW
Hugo Boss

Ma Vie

eau de parfum

Christina Aguilera

Woman

eau de parfum

En nog vele andere mooie kerstcadeau’s!

Bij aank
oop van

 30ml

GRATIS

doucheg
el & bo

dylotion
 

in luxe 
kadover

pakking
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Groot lezersonderzoek Wijkblad Princenhage
Wijkblad Princenhage wil zorgen voor een optimale nieuws- en informatievoorziening over alle facetten van wat er in onze
wijk gebeurt. We gebruiken hiervoor een papieren blad, dat veertig maal per jaar huis-aan-huis wordt bezorgd in Princenhage
en Westerpark, een Facebookpagina en de website www.wijkbladprincenhage.net. 
De redactie van het wijkblad Princenhage heeft de ambitie om aan alle mensen in de wijk de juiste informatie op het juiste
moment via het juiste medium aan te bieden. U kunt ons helpen met uw ideeën. Vandaar dat we u graag een paar vragen wil-
len stellen. Het beantwoorden van deze vragen kost niet meer dan 5 minuten van uw tijd. 
Het beantwoorden van de vragen gaat het makkelijkste en snelste op onze website wijkbladprincenhage.net of op onze
Facebookpagina. Als u dit papier gebruikt, dan vragen wij u om deze pagina uit te knippen en in de speciale doos te stoppen
bij een van de inzamelpunten. Die inzamelpunten zijn: bakkerij Lips, bakkerij Van den Bogaert, drukkerij Van den Wijngaard.
Verder kunt u gebruik maken van de historische rode brievenbus op de Haagsemarkt naast het raadhuis.
Het onderzoek sluit op vrijdag 2 januari 2015. Alvast hartelijk bedankt voor de moeite! Als u uw telefoonnummer opgeeft,
dingt u mee naar een lekkere prijs, gemaakt door een van onze lokale bakkers. 

de Baar, hoofdredacteur

�

�

Kerststal & KerstCreatieRoute
Zaterdag 13 december is de Kerststal om 19:00
uur geopend. Zo’n 25 vrijwilligers hebben stro,
hout, groen, dieren en kledij ter harte genomen
om de dorpskern luister bij te zetten in deze
donkere dagen. De Kerststal is daarmee het mid-
delpunt van de KerstCreatieRoute, die gelopen
kan worden tussen 13 en 31 december.
Plattegronden zijn op te halen bij de kerststal,
Bachman, ‘t Roode Hert, slagerij Speek, bakkerij
Van den Bogaert, bakkerij Lips en Don Qui-John
en ook te downloaden op www.wijkbladprin-
cenhage.net en www.princenhage.net.
Dit jaar is er binnen de wandelroute ook een korte route gemaakt, zodat ook met
kinderen bijvoorbeeld in een uurtje een leuke puzzeltocht te maken is door de
oude dorpskern. Ideale ontspanning voor tussen de kerstgerechten door.

Driekoningen
Op 6 januari is het om 17:30 uur voor de kinderen tijd om zingend langs de hui-
zen in Princenhage te gaan, op zoek naar de kribbe en iets lekkers. Aansluitend is
er om 18:30 uur voor de kleine koningen een leuke activiteit (nog een verrassing)
in de Sint Martinuskerk, en om 19:00 uur volgt de prijsuitreiking van de
KerstCreatieRoute.

Stichting Kerststal Princenhage wenst u een mooie Kersttijd toe!

Van de redactie:
Dit is het laatste nummer van 2014. Hij
is extra dik met niet alleen nieuws,
maar ook met kerstverhalen en een
kerstpuzzel. Met de puzzel is een prijs
te verdienen, net als met het invullen
van de vragen van ons lezersonderzoek.
Met behulp van uw antwoorden willen
we de inhoud van het Wijkblad beter
laten aansluiten bij uw wensen. 

U helpt dus niet alleen ons, maar ook
uzelf! Het invullen van de enquête kan
ook op onze website wijkbladprincen-
hage.net en op onze Facebookpagina
en duurt maar enkele minuten. Alvast
bedankt voor de moeite. 
Namens de redactie wens ik u fijne
feestdagen toe en een goede start van
het nieuwe jaar. Wij zien elkaar weer op

8 januari met een
nieuw Wijkblad.

Marc de Baar

1. In welke leeftijdscategorie valt u?
0 0 tot 19 jaar
0 20 tot 29 jaar
0 30 tot 39 jaar
0 40 tot 49 jaar
0 50 tot 59 jaar
0 60 tot 69 jaar
0 70 jaar of ouder

2. Hoe vaak leest u het papieren
Wijkblad Princenhage?
0 altijd
0 vaak
0 regelmatig
0 soms
0 nooit
0 nooit, want ik woon niet in het ver-

spreidingsgebied

3. Hoe vaak kijkt u op onze website
www.wijkbladprincenhage.net?
0 elke dag

0 4 tot 6 keer per week
0 2 of 3 keer per week
0 1 keer per week
0 niet elke week
0 alleen als ik op Facebook een link

naar een nieuwsbericht zie staan
0 nooit

4. Hoe vaak kijkt u op de Facebook -
pagina van Wijkblad Princenhage?
0 elke dag
0 4 tot 6 keer per week
0 2 of 3 keer per week
0 1 keer per week
0 niet elke week
0 alleen als ik een link krijg
0 nooit

5. Raadpleegt u nog andere bladen of
websites om op de hoogte blijven van
het nieuws in Princenhage?

0  ja, namelijk …………………………….
0  nee

6. Welke onderdelen van het papieren
Wijkblad Princenhage leest u meestal?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
0 voorpagina
0 artikelen van de redactie
0 artikelen van de Dorpsraad
0 prikkers
0 activiteitenagenda
0 aankondigingen van evenementen
0 verslagen van evenementen
0 berichten over inwoners
0 berichten over ondernemers
0 berichten over verenigingen
0 algemene wijkberichten
0 artikelen over de geschiedenis van

straten/gebouwen/Princenhage
0 kerknieuws
0 in memoriam

Donnelli KappersDonnelli Kappers
Heuvelplein 292 - BredaHeuvelplein 292 - Breda
Tel. 076-531 06 55Tel. 076-531 06 55

Afspraak online: www.donnelli.nlAfspraak online: www.donnelli.nl

Wij zijn maandag 22 december geopendWij zijn maandag 22 december geopend
Op zaterdag 27 december zijn we gesloten.Op zaterdag 27 december zijn we gesloten.

Donnelli Kappers wenst iedereen Donnelli Kappers wenst iedereen 
gezellige kerstdagen engezellige kerstdagen en

een goed 2015 toe!een goed 2015 toe!
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Beste Princenhagenaars, Doskonale
wenst iedereen een gezond en spor-
tief 2015. Wij hebben een jaar achter
de rug met prachtige resultaten. We
bedanken dan ook  iedereen die ons
een warm hart toedraagt en ons het
afgelopen jaar heeft gesteund bij al
onze activiteiten. Allen een fijne Kerst

en jaarwisseling.

Het bestuur van Vrouwen Vereniging Princenhage
wenst al haar leden en allen die hen dierbaar zijn hele
fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015.
We hopen jullie allen weer te ontmoeten in 2015 en we
nodigen al die vrouwen die belangstelling hebben om
lid te worden uit een avondje bij te wonen in zaal

Princenhof. Kijk ook eens op de website: www.vvprin-
cenhage.nl.

2014 stond in het teken van ons 10-jarig jubileum.
We kunnen terugkijken op een fantastisch evene-
ment met meer dan 1000 deelnemers. Deze deel-
nemers kwamen van heinde en verre om in ’t Aogje
te komen lopen. Of het nu was voor de wedstrijd-
of voor de prestatieloop. We hebben veel positieve
reactie gehad. Mede dankzij de gulle giften van
sponsoren en de vele enthousiaste vrijwilligers,

was het een onvergetelijke dag.
Zet alvast 20 sept. 2015 in uw agenda, want dan

staat de 11de editie gepland. 
Namens de Tien van ’t Aogje wil ik alle

Princenhagenaars een gezond en sportief 2015 toe-
wensen.

Peter van der List, voorzitter

Nog maar even en dan is 2014 klaar…
Bedankt alle sponsoren, vrijwilligers en SEP-vrien-
den voor al jullie inzet en steun,
dit was wederom een geslaagd jaar!
Stichting Evenementen Princenhage heeft een
wens voor iedereen. Een mooi gezond 2015 met
lieve mensen om u heen! SEP staat ook volgend
jaar met iedereen weer klaar. Fijne kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar!

Bestuur en begeleiders van
stichting ,,NORDIC WALKING
DE BARONIE,, wenst iedereen

op onze aardbol fijne
Kerstdagen en een gezond

en sportief 2015.

Het bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling
Princenhage wensen alle bewoners van Princenhage, maar in het
bijzonder onze gasten, fijne kerstdagen en een goed en gezond
2015. Onze sponsors Barry’s Catering, C1000, leerlingen van het
ROC Princentuin onder leiding van hun lerares Eugenie Geerts,
assurantiekantoor Koyen, Poelier Schrauwen en de Rabobank Breda
bedanken wij hartelijk voor hun bijdrage aan onze activiteiten.

In 2015 bestaat onze buurtschap 40 jaar.
Veertig schitterende jaren in een prachtig dorp.

In 1624 sloeg Spinola hier zijn tenten op.
Om de nachtmis te vieren in de St. Martinuskerk.

‘t Fort eeuwenoud en 40 jaar jong.
We hebben er anno 2014 zelfs een kruidenakker bij.
Allen een zalig Kerstfeest, een gelukkig en gezond
en – indien gewenst – ‘gekruid’ Nieuwjaar gewenst.

Buurtschap ’t Fort

"Verwendag Westerwiek " wenst ieder-
een gezellige Kerstdagen.

In 2014 zijn we gestart met Buurkracht. Wij hopen
dat we met Buurkracht in 2015 nog meer energie

kunnen creëren om samen 
Princenhage duurzamer te maken.

Wij wensen iedereen een innovatief en 
duurzaam jaar toe!

Werkgroep Duurzaam Dorp Princenhage

Hele prettige kerstdagen en de allerbeste wensen voor
een voorspoedig, maar vooral gezond 2015! Noteer
alvast in uw agenda: 2 t/m 5 juni avondvierdaagse!!
Comité Avondvierdaagse Princenhage

De Johanneskerkgemeente wenst u
allen toe dat iedere nacht in uw leven
een kerstnacht mag zijn, een nacht die

van binnenuit verlicht wordt…
Alle goeds voor 2015 toegewenst!

De kinderen van SWING en de teeners van Shocking zingen en
dansen alle inwoners van Princenhage een vrolijk en muzikaal
2015 toe. Kom op maandagavond maar eens luisteren bij de repe-
tities in Sinte Maerte, die voor de kinderen altijd een swingend en
vrolijk begin van de week zijn. De zangers en zangeressen en hun
begeleiders zien u komend jaar graag bij één van de optredens
van deze twee enthousiaste zanggroepen.

Kinder Komitee
Tuinzigt/Westerpark wenst ieder-
een fijne kerstdagen en een gezond
2015. Tevens zoeken wij nog een
paar vrijwilligers die de kinderacti-
viteiten mee willen begeleiden.
Aanmelden kan bij Adrie en Jan

Verstraeten 06-5397857.

Stichting
Kerststal

Princenhage
wenst iedereen
een gelukkig,
inspirerend en
gezond 2015!

WIJ ZIJN GESLOTEN 
WEGENS VAKANTIE
VAN 25 DECEMBER 
T/M 3 JAN 2015

U bent vanaf 6 januari a.s. 
weer van harte welkom.

Schoenmakerij

‘de Haeghe’

Haagweg 425

4813 XD Breda

telefoon: 076 - 520 55 08

Bestellijsten in de winkel verkrijgbaar

Vuurwerk
Hobbycentrale

“PRINCENHAGE”
EssErstraat 65 -  4813 EJ BrEda 

tEl. ( 076) 5147293- Fax ( 076) 5145782

GROte VOORRaaD VUURWeRK

VeRKOOpDaGen: maandag 29, dinsdag 30 en 
woensdag 31 december 2014. 

Kijk ook op www.vuurwerkbestelling.nl
www. diamond-collection.com

Jack Daniels winterpunch 0,7 liter
(zowel warm als koud te drinken)

van € 14,95   voor € 13,45

Winterlikeur Zuidam 0,2 liter
in leuk sierflesje   € 9,95

Beide worden ook gepresenteerd 
bij de Aogse Winterpret

LA BARRIQUE
Haagsemarkt 8 4813 BA BREDA

telefoon: 076 - 5216946, fax: 076 - 5216946, 
e-mail: haagsemarkt8@casema.nl  www.labarrique.nl

La Barrique wenst u allen 
een fijne kerst en een gezond 2015 toe.
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Sportvereniging Fier wenst haar leden en
natuurlijk iedereen uit Princenhage een spor-

tief, gezond en bevredigend 2015 toe!
Om de eigen gezondheid te bevorderen, nodi-
gen we belangstellenden uit om een sport te
komen proberen: badminton, volleybal, turnen,
gymnastiek en voor ouderen bewegen op
muziek. Meer informatie op www.svfier.nl.

Fijne feestdagen van sv Fier
Het feest van Licht, Vrede, Vreugde en

Samenzijn, aandacht voor de Natuur, bewust
iets delen met je Medemens daarover praten
we tijdens het maken van mooie versieringen
voor Kerstmis bij HobbyclubPrincenhage.

Blozende wangen, priegelende vingertjes en
een grote glimlach met een blij gevoel, dat zijn
de ervaren van de kinderen als ze met hun

werkstukje bezig zijn. Deze gedachten van alle
kinderen en leiding willen wij graag aan ieder-

een overbrengen.

Wij wensen iedereen een bruisend
nieuwjaar en een goede afdronk!

Wijnhoeve ’t Peerdeke

Namens de Sint en zijn Pieten bedanken we alle
Princenhagenaars voor het groots onthaal en kijken we
alvast weer vol verwachting uit naar 22 november 2015.

Sint Nicolaas Comité Princenhage

God staat voor de deur

Mag ik een woord van welgemeende dank uiten
aan de zeer velen die de moeite namen om met
anderen (160 belangstellenden) de uitgave van
mijn twintigste boek te vieren.

Wij kruipen in een warme hoek
En lezen in een schonen boek
Laat het maar vriezen op de ruiten
En in de brede schoorsteen fluiten!
De winter is een klein malheur
Want God staat voor de deur.

Rinie Maas

Een sportieve kerstgroet van bad-
minton vereniging BCPrincenhage
voor alle inwoners van Princenhage!   

De stichting Geen Gehoor HSL Regio
Breda wenst haar donateurs en de lezers
van dit blad veel geluk in 2015. Geluk
wordt medebepaald door het woon- en
leefklimaat. Dit staat nog meer onder
druk, nu de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu feitelijk niet de
geluidsnorm van 57 decibel voor de HSL
wil respecteren. Wij zullen hiervoor niet
wijken! Juridische stappen sluiten wij in
2015 niet uit.

De Dobbelsteen,
Dankt alle vrijwilligers, meedenkers, financiers en huurders
voor hun inzet afgelopen jaren. Samen is het gelukt De

Dobbelsteen te behouden.
Het coöperatiebestuur wenst Princenhage en omgeving een

fijne kerst, en een actief en ontzettend goed 2015.

Li & Ren acupunctuur wenst u fijne dagen en een gezond 2015!

Volleybal Club 't Aogje wenst iedereen een gezellig
kerstfeest en een liefdevol en sportief 2015 toe. 

Mocht je 8 jaar of ouder zijn en in 2015 eens willen
komen meetrainen om te ervaren of volleybal en/of
onze vereniging bij jou past, neem dan contact op met
ons via v.c.taogje@gmail.com. Je kunt ook altijd op onze

website www.vctaogje.nl voor informatie kijken.

Het team van Smallsteps, Kindercentrum
Princenhoeve wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond, liefdevol en gelukkig in 2015.

De kerstdagen komen eraan. Dagen waarin we terugkij-
ken op het afgelopen jaar en waarin sommigen al weer
plannen maken voor 2015. Stichting C.C. 't Aogje is volop
bezig om het culturele feest, bekend als carnaval, voor u
te organiseren. We hopen u op dit feest te ontmoeten in
de meest diverse creaties. Onder het motto ‘Alles op

zunne kop!' gaan we er mooie dagen van maken. Voor nu
wensen wij u fijne feestdagen toe en een gezond 2015.

Met
Elkaar
Samen
Kerstmis
En
Silvesteravond
Alle meskes wensen U fijne
kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

Het “Tourdion-ensemble” wil iedereen in Princenhage ‘n gelukkig Kerstfeest en een
mooi, vrolijk Nieuwjaar toewensen. Met onze wereldliederen hopen we in 2015 met ’n
aantal optredens U te laten genieten. Zingen is heel belangrijk en kan in koorverband
heel leerzaam, gezellig en ontspannen zijn. Mocht U belangstelling hebben; U bent van
harte welkom om ook eens te komen luisteren. Een telefoon/mailtje naar John Kok, 06-
23968264, jgaekok@home.nl. Wellicht tot ziens.

KBO Breda-West
wenst iedereen fijne
Kerstdagen en een
goed en gezond 2015

"Wij wensen u een frisse blik vooruit in 2015.
Omkijken doet u dan bij het Princenhaags

museum!"

De Bredase Kruidenakker
wenst u een smakelijke kerst
en een weldadig lokaal

gekruid 2015!

Op 1e Kerstdag 25 december
zijn wij gesloten.

Op 2e kerstdag en nieuwjaar:
zijn wij gewoon open.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een smakelijk 2015

CHINEES INDISCH RESTAURANT

" MEI WAH"

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag: 16.00-21.00 uur

Zondag: 12.00-21.00 uur

Feestdagen: 12.00-21.00 uur

Haagweg 438,

Princenhage Breda

Tel. / Fax 076-5146212

* Bij besteding boven € 8,00 1 kadobon gratis

* Bij besteding boven € 25,00 1 portie kroepoek gratis

* Wij bezorgen ook aan huis

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

DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Ook voor horeca en instellingen!
Nl

206876

EG

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Dinsdag 23 dec.   09.00 tot 18.00 uur
Woensdag 24 dec.   08.30 tot 16.00 uur

Dinsdag 30 dec.   11.00 tot 18.00 uur
Woensdag 31 dec.   09.00 tot 16.00 uur

* * * * *
Lever tijdig uw bestellijst in, om teleurstelling te voorkomen.

* * * * *
Vrijdag 2 januari zijn wij gesloten 
i.v.m. geen aanvoer verse vis

* * * * *

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar.

HAAGSEMARKT 27 BREDA • T. 076 514 74 69
KESTERENLAAN 162 • T. 076 541 60 62

INFO@MARIJKESHAARIDEE.NL

BENT U OP ZOEK NAAR
EEN LEUK GESCHENK

VOOR DE FEESTDAGEN?

WIJ HEBBEN LEUKE 
CADEAUBONNEN!

MARIJKE’S HAARIDEE 
WENST U FIJNE FEESTDAGEN 

EN GELUKKIG NIEUWHAAR.

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
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Popkoor BSUR klinkt als een klok en niet alleen met
kerstmis. Het hele jaar door zingen we in De Koe
waar we ons helemaal thuis voelen. En mannen, als
je nu goede voornemens maakt: zet die stap eens
naar een nieuwe hobby en kom kijken of BSUR bij jou
past.
Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2015 en
hopen je te ontmoeten bij één van onze optredens.
www.bsurbreda.nl 

De open inloop van de Pitstop voor de jeugd van de
groepen 8 tot een jaar of 15/16 blijkt nog steeds een
functie te hebben. In 2015 gaan we uiteraard gewoon
verder. We wensen iedereen een gezond en veilig 2015.

Namens bestuur Pitstop, Marius van Dongen

De kinderen van de beide jeugdorkesten van Cecilia
Princenhage wensen iedereen chocomelwarme
Kerstdagen en een bruisend fris Nieuwjaar. Wij wor-
den heel gelukkig van het maken van muziek. Hopelijk
klinkt onze kerstwens als muziek in uw oren.

De werkgroep Princenhage Zorg Voor
Elkaar wenst de inwoners van

Princenhage en directe omgeving fijne
Kerstdagen en een voorspoedig 2015.

Namens de werkgroep,
Henny Trommelen en Marius van Dongen

In 2014 hebben weer veel mensen deel kunnen
nemen aan de activiteiten, elkaar ontmoeten en wat
zoal toevallig te gebeuren stond in De Dobbelsteen.
De leden van de Sociëteit Doel-Punt (voorheen W.
groep-west) wensen u een voorspoedig, gezond en

actief, creatief 2015 toe.
Namens bestuur Sociëteit,

Marius van Dongen

2014 was weer een prachtig jaar met vele mooie
activiteiten in De Koe en op de Dorpswei. Dit was
alleen mogelijk door alle verenigingen en gasten
die we mochten ontvangen, dus we hopen dat we u
allen ook in 2015 weer welkom mogen heten! Wij
wensen u fijne gezellige kerstdagen en een sociaal,
cultureel, gezond, bruisend en sprankelend 2015!

Beheer, Personeel en Bestuur SGAP 

Via deze weg willen wij alle sponsoren, vrij-
willigers, ouders en kinderen bedanken voor
een geweldig 2014! Ook dit jaar hebben wij
weer vele blije gezichten mogen zien.
Volgend jaar hopen wij weer iedereen te
mogen begroeten op onze bekende en ver-

nieuwde activiteiten.
Prettige feestdagen en een spetterend 2015!

Spelende Kinderen in Princenhage. Koninklijke harmonie Cecilia kijkt terug op een mooi jaar.
Het groot orkest gaf een ontzettend sfeervol concert in de
Beurs van Berlage en vond de samenwerking met
Cantabile+ tijdens verrassende ontmoetingen alsmede tij-
dens het bevrijdingsconcert in de Grote Kerk. We sloten het
jaar tijdens een jazzy concert in kerstsfeer met Knuckle
Brass en Jeannine Geerts vorig weekend.
Wij wensen u een sfeervol Kerstfeest en een muzikaal 2015.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Wij hopen u in het nieuwe jaar 

aan de bridgetafel te verwelkomen.
Bridgevereniging Prinsenbridge

Het Princenhage’s Mannenkoor
bedankt alle lezers van Wijkblad
Princenhage voor de belangstelling het
afgelopen jaar en wenst iedereen een
fijne Kerst en een gelukkig en gezond
2015

2014 haast afgelopen
2015 staat voor de deur
vol nieuwe kansen
kom, doe eens open
laat het jaar binnen
en geef het kleur

fijne feestdagen
geniet ervan

femke reuvers
spelenmetwoorden.nl

Het afgelopen jaar stond bol van bijzondere gebeurtenissen en mooie activiteiten in
ons dorp. De redactie van het Wijkblad heeft ervan genoten om u hierover te mogen
berichten. Met het komende lezersonderzoek hopen we nog beter in beeld te krijgen
waar u als lezer behoefte aan heeft. We kijken er dan ook naar uit om ook in 2015 te

werken aan een mooi en informatief Wijkblad. Maar voor het zo ver is wensen wij u een
fijne Kerst en een gezond en gelukkig 2015.

Redactie Wijkblad Princenhage

Wij willen iedereen die ons een warm hart toedraagt zoals
supporters, buurtbewoners en sponsoren, maar ook onze
leden en vele vrijwilligers, een heel fijn, sportief en gezond
2015 toewensen. Wij zullen ons beste beentje voor zetten om
ook van 2015 een goed jaar te maken. Groeten namens

R.K.S.V. Groen-Wit.

Vogelvereniging
SIVO wenst U
allen een geluk-
kig en gezond
2015 toe!
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0 kolom dienstverlening
0 Vers in 't Aogje
0 Aogs ei
0 advertenties

7.  Over welke onderwerpen zou u
graag meer willen lezen in het Wijkblad
Princenhage of op de website? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.
0 nieuws over Princenhagenaars (b.v.

meneer X wint kampioenschap Y)
0 nieuws over de wijk 

(b.v. gemeente vervangt het riool in
de straten X t/m Z)

0 geschiedenis van de wijk
0 aankondigingen van activiteiten
0 verslagen van activiteiten
0 activiteitenagenda
0 aanbiedingen en productinforma-

tie van winkeliers
0 verhalen over Princenhagenaars
0 Princenhaagse verenigingen
0 stripverhaal
0 puzzels
0 prijsvraag
0 column
0 voorleesverhaal kinderen
0 kleurplaat/-wedstrijd

8. Bent u het eens met de volgende
stellingen? 

De vormgeving van het Wijkblad
Princenhage ziet er goed uit
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

9. De vormgeving van de website ziet
er goed uit
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

10. De website is actueel
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

11. Het papieren Wijkblad Princenhage
is goed leesbaar
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

12. Het papieren Wijkblad Princen hage
moet volledig in kleur
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

13. De verschijningsfrequentie van 1
keer per week is goed
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

14. Ik lees nieuws liever op de website
dan in de papieren versie
0 helemaal mee eens
0 beetje mee eens
0 beetje mee oneens
0 helemaal mee oneens

15. Hoe kan het papieren Wijkblad
Princenhage volgens u worden verbe-
terd?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

16. Hoe zou de website nog kunnen
worden verbeterd?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Onder de deelnemers wordt een lekker-
nij verloot. Als u mee wilt dingen, dan
kunt u hier uw telefoonnummer (en
naam) achterlaten: .................. 
De winnaar wordt door ons gebeld op
dit nummer.

Dank voor uw medewerking!

�
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Wandel en match bij Princenhof 19 december
Op vrijdag 19 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

Bijeenkomst Filosofie Platform Breda 19 december
Filosofie Platform Breda nodigt iedereen uit voor een bijeenkomst op vrijdagavond 19 december in gemeenschapshuis De
Vlieren, Mgr. Nolensplein 1. Aanvang 20:00 uur. Entree: 3,50 euro (gepast betalen a.u.b.). Thema: ”Alles van waarde is weer-
loos” (n.a.v. een gedicht van Lucebert). Graag een berichtje van deelname naar info@filosofieplatformbreda.nl. Zie ook onze
website : www.filosofieplatformbreda.nl.

Het Princenhaags orKerst 20 december
Na een weekend vol Aogse Winterpret en Fonkelend Princenhage, heeft SEP nog een toetje voor u in petto. Voor de zeven-
de keer zal op zaterdag 20 december van 11:00 tot 16:30 uur het Princenhaags orKerst voor u optreden op de Haagsemarkt.
Muzikanten van diverse Princenhaagse muziekgezelschappen hebben zich verenigd en zullen dan weer prachtige, ontroe-
rende, gezellige kerstmuziek ten gehore brengen terwijl u aan het winkelen bent of met uw kinderen de kerststal gaat
bezoeken.

Darters United 4 Serious Request 20 december
256 koppels strijden op 44 banen voor de titel van dit grote sponsor toernooi. Geen prijzengeld, maar wel een mooie tro-
fee. De gehele dag kun je loten kopen voor een mega loterij. Win mooie prijzen en koop loten. Verder worden er enkele
items geveild. De opbrengt gaat uiteraard naar Serious Request. Inschrijven voor het toernooi kan op de dag zelf tussen
11:30 en 12:00 uur. De wedstrijden starten om 12:30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per koppel. Plaats van hande-
ling: gemeenschapshuis De Koe. www.dartersunited.nl

Vogelbeurs SIVO 21 december
Elke derde zondag van de maand houdt vogelvereniging SIVO een vogelbeurs in café-restaurant Heuvelzicht, Heuvelstraat
144. De laatste vogelbeurs van dit jaar is op zondag 21 december van 9 tot 12 uur. Dan kunt u en uw kinderen komen ken-
nismaken met de boeiende hobby van het houden van vogels. Er zijn specialisten/ liefhebbers aanwezig die U alles kunt
vragen over deze boeiende hobby. Heel veel verschillende kleurrijke vogels zijn te zien en te koop. Meer dan honderden
vogels, o.a. Tropen, Europese vogels en postuurkanaries.

Knutselen bij Hobbyclub 23 december
Wil je in de Kerstvakantie een keertje creatief komen knutselen? Je mag zelf weten wat je maakt en ook van welk materiaal.
Dat kan bij Hobbyclub Princenhage zelfs 3x tijdens de instuifavonden op dinsdag 23 december, dinsdag 30 december én vrij-
dag 2 januari van 18.30 tot 20.00 uur. Wij zitten op de Kastanjezolder van gebouw De Dobbelsteen, ingang Leidekkerstraat
tegenover nr. 7. Meer informatie en aanmelding via Ineke; tel 06-25552550 of info@hobbyclubprincenhage.nl.

PM in Poolse Kerstnachtmis 24 december  
Net als de voorgaande jaren is er voor de Poolse gemeenschap in Breda en omgeving een Kerstnachtmis in de St.
Laurentiuskerk in het Ginneken. De lezingen en het Kerstevangelie zullen in het Nederlands en Pools gelezen worden. Voor
het muzikale gedeelte van de dienst zorgt het Princenhage’s Mannenkoor. De gezangen in het Nederlands zijn gecompo-
neerd door Franz Schubert. Daarnaast zingt het koor vier Poolse kerstliederen. Het Princenhage’s Mannenkoor staat onder
leiding van dirigent Ad Vergouwen. Aanvang van de nachtmis: 24 december om 24:00 uur. 

Bingo en muziekmiddag in Westerwiek 31 december
Op oudejaarsmiddag 31 december spelen en zingen de Grensmuzikanten in de Westerwiek, Argusvlinder 298. In de pauzes
worden in totaal 4 rondjes bingo gedraaid met mooie prijzen. Zaal gaat om 13:30 uur open. Aanvang 14.00 uur. Deze mid-
dag is voor iedereen toegankelijk. Intree en bingokaart en hapjes kost ¤ 6,00.
Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06-53978571.

Nieuwjaarsconcert en nieuwjaarsreceptie 4 januari
De Dorpsraad, SGAP en Koninklijke harmonie Cecilia Princenhage nodigen de inwoners van Princenhage uit voor het
nieuwjaarsconcert en de nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari 2015 vanaf 11:30 uur in gemeenschapshuis De Koe. De
entree is gratis. Om 12:00 uur zullen eerst het opstaporkest en opleidingsorkest van de harmonie een optreden verzorgen.
Omstreeks 13:00 uur volgt het Nieuwjaarsconcert van het groot orkest. Na afloop zullen de voorzitters van de uitnodigen-
de organisaties met u proosten op het nieuwe jaar. Omstreeks 14:30 uur is iedereen uitgenodigd in de Vlaamse Schuur van
De Koe. Een combo zorgt voor de muzikale omlijsting.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

Johanneskerk

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

Johanneskerk

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

Johanneskerk

Wij wensen u gezellige feestdagen 
en een fleurig 2015.

Haagweg 442  |  4813 XG  Breda  |  T 076-5226722  |  info@violien.nl  |  violien.nl

Een (dreigend) juridisch probleem, privé of zakelijk?

Een advocaat nodig? Gebruik maken van het gra-

tis spreekuur?

Bel of email mr. Wijnans, werkzaam in Breda

(Princenhage) en Dongen.

Ga naar de onderstaande website voor verdere

informatie. 

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

advocaat
Heilaarstraat 172
4814 NR Breda 

T: 076- 88 70 815
E: info@wijnansadvocaat.nl

I:  www.wijnansadvocaat.nl 


METSEL- EN 

AANNEMERSBEDRIJF


ROOVERS KLEEMANS VOF
wenst u

PRETTIGE FEESTDAGEN
en een

STEENGOED 1997


Ook voor nieuwbouw, verbouwingen
en klein onderhoud

Rijsbergseweg 390 Breda
telefoon: 076 - 5144410
telefax: 076 - 5145336


METSEL- EN 

AANNEMERSBEDRIJF


ROOVERS KLEEMANS VOF
wenst u

PRETTIGE FEESTDAGEN
en een

STEENGOED 1997


Ook voor nieuwbouw, verbouwingen
en klein onderhoud

Rijsbergseweg 390 Breda
telefoon: 076 - 5144410
telefax: 076 - 5145336

Metsel- en aannemersbedrijf
Roovers-Kleemans vof

Voor renovatie van uw woning 
van rioleringswerk tot schoorsteen

Wij geven gaarne vrijblijvend een prijsopgave.

Cees Roovers
Rijsbergseweg 390, 

4838 EG Breda
Tel: 076 - 5144410
Fax: 076 - 5145336

Wenst u allen een steengoed 2015

Restaurant - Partycentrum

De Posthoorn

Haagweg 448, Breda • Tel. 076-5211546
www.deposthoorn .net

1e en 2e kerstdag schalen 
hors d'oeuvre vlees/vis  € 15,50 p.p.

Wij wensen u allen
’n fijne kerst & ’n smaakvol 2015!

familie Smits-van Caulil 
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Het is nacht. Ergens in een van de landen
in het oosten ligt de natuur te slapen
onder een zachte, witte laag sneeuw. De
sterren twinkelen zachtjes en de maan
glijdt stil langs de hemel. Aan de kale,
kromme bomen hangen ijspegels in
plaats van bladeren. Een boom staat nog
groen en fier rechtop: het is de dennen-
boom. Zelfs de ijselijke kou van de winter
is niet in staat om de dennenboom te
ontdoen van zijn groene naalden. Het is
stil en alles slaapt. Maar niet iedereen
slaapt deze nacht. In een armoedige stal
is een jonge maagd in gebed terwijl haar
zuivere bruidegom bij haar waakt. De
maagd is in verwachting en haar kind
kan ieder moment geboren worden.

En midden in de nacht wordt daar in die
stal, op wonderbare wijze, het kind
geboren. Het is een jongen. Maar het is
geen gewone jongen: hij is God en
mens. Hij is zo zwak en teder, maar ook
de Allerhoogste, de Verlosser der
Mensheid, de langverwachte, aange-
kondigd door de profeten. Hij is Jezus, de
Zoon van God en de Zoon van Maria.
En op het moment van zijn wonderbaar-
lijke geboorte klinkt er in de velden
rondom het stalletje een nog ongehoor-
de, hemelse melodie. De lucht wordt
vervuld van licht en kleur terwijl koren
van engelen verschijnen om de geboor-
te van de Verlosser aan te kondigen: ‘Eer
aan God in den hoge en vrede op aarde
aan de mensen van goede wil.’ Het sla-
pende en bevroren landschap ontwaakt.
De knoppen van de bomen barsten
open en de prachtigste bloemen ver-
schijnen. Alles schittert en is vol van
prachtige kleuren en heerlijke geuren.
Alle kleine dieren verlaten hun holletjes
en huppelen blij door de sneeuw waar-
uit nu bloemen en groene plantjes ste-
ken. Ook de vogels verlaten hun nesten
en zingen voor hun Schepper die mens
geworden is! Heel de schepping is ver-
heugd en wil de wonderbare geboorte
van God prijzen en iets geven aan het
nieuwgeboren Kind.

Alleen de dennenboom deelt niet in de
vreugde: hij is stil en treurig. Hij is de
enige van alle bomen die groen blijft in
de winter, maar nu is hij de enige boom
zonder bloemen of vruchten om aan
het pasgeboren kindje Jezus te geven.
Hij is dan wel altijd groen maar met zijn
scherpe naalden die bijna net zo scherp
als dorens zijn, kan hij niet zo dicht bij
het zachte, nieuwe Kindje komen.
De andere bomen die vol met bloemen
en vruchten zijn zien de dennenboom
zo droevig staan en ze willen wel hel-

pen, maar wat kunnen ze doen? De
dennenboom kreunt zachtjes. Hij heeft
niemand om hem te helpen. 

De sterren in de lucht schitteren met al
hun kracht om de baby Jezus te eren.
Terwijl zij zo hun gloed op de aarde
schijnen merken ze dat er iemand niet
deelt in de blijdschap: de arme dennen-
boom die zich saai en somber voelt. Nu
kijken ook de sterren met medelijden
naar de dennenboom. De grootste en
mooiste ster zegt: ‘Laten we hem hel-
pen; wij zijn met velen en hebben
zoveel licht. We zouden toch iets van
onze schittering aan hem kunnen
geven zodat hij iets heeft om aan het
Christuskind te geven.’ Alle sterren
stemmen daarmee in en in een spran-
kelende regen werpen zij zich op de
dennenboom. Even is de dennenboom
bang dat hij in brand zal vliegen, maar
zijn angst verandert in vreugde als hij
zichzelf zo prachtig bedekt ziet met de
stralende, veelkleurige sterren. De
andere bomen en de dieren zien het en
krijgen nu ook een idee hoe ze kunnen
helpen. De dieren plukken de prachtige
rode appels en andere vruchten van de
bomen en hangen ze aan de dennen-
boom. Nu kan hij zich vertonen aan het
Goddelijk Kind en Hem prijzen met zijn
prachtige sterrenkleed.

Daar kijkt nu het kindje Jezus uit de stal
naar buiten, naar de prachtige natuur
die zo kleurrijk leeft en schittert, mid-
den in de winter ter ere van Zijn geboor-
te! Als Zijn blik op de dennenboom valt
verschijnt er een wonderschone glim-
lach om Zijn lippen en Zijn aanbiddelij-
ke handjes strekken zich uit naar de
sprankelende lichtjes op de dennen-
boom. De dennenboom is vol vreugde!
Hij heeft eindelijk iets kunnen geven
om zijn Schepper te doen glimlachen!

Door: Sr. Tammie Bonyun (vertaald uit
het Engels door Edward Welling)

Uitloting 
obligaties 

De Dobbelsteen
Om het gebouw De Dobbelsteen te
kunnen verwerven heeft de coöpera-
tie obligaties uitgegeven. Zoals aan
de obligatiehouders beloofd, wordt
jaarlijks 1/20 deel van deze obligaties
afgelost. Afgelopen vergadering
heeft de loting plaatsgevonden.
Afgelost worden de obligaties met de
nummers: 48,  50,  63,  116,  217,  249,
277,  282,  296,  305,  323,  372,  442,  449,
452,  459,  461,  474,  484,  489,  497,
505,  539,  576,  604,  625,  628,  649,
672,  675,  677,  680,  692,  709,
738..768,  795,  810,  832,  865,  869,
875,  886,  900,  908,  923,  925,  954,
964,  967,  985,  991,  1009 en 1029. 

Zo spoedig mogelijk zal met de obli-
gatiehouders contact worden opge-
nomen over de wijze van aflossing.
Hartelijk dank voor uw obligatiele-
ning; zonder uw bijdrage was het niet
gelukt.

De penningmeester, namens het
bestuur van De Dobbelsteen coöpera-
tie u.a., 

De eerste Kerstboom

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.

Gelezen:
Briefje in een tuincentrum: 

KERSTSTALLEN ZIJN 
ZONDER JEZUS,

die is te verkrijgen bij de Kassa.

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een veilig 2015!

A U T O R I J S C H O O L

Dr. Struyckenstraat 176 - 4812 BK Breda
Tel. 076 - 514 04 76 / 522 09 23 - Mobiel: 06 - 511 789 71

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2014

Alle Lemax- en Eftelinghuisjes

30% KORTING

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

7 dagen per week geopend!

Alle kunstbomen

tot 50% KORTING

KERST
SALE

Alle kerstballen

25% KORTING

Haagse markt 16, 4813 BA  Breda  |  T. 076 521 57 75  |  F. 076 520 19

Gewoon een goeie slager

Fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2015 

namens ons allen.

Openingstijden rond de feestdagen

Maandag 22 dec. geopend van 10.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 23 dec. geopend van 08.30 tot 18.00 uur
Woensdag 24 dec.* geopend van 08.00 tot 16.00 uur
*voor het ophalen van bestellingen (wij hebben dan GEEN losse verkoop)

Zaterdag 27 dec. zijn wij GESLOTEN

Maandag 29 dec. geopend van 10.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 30 dec. geopend van 09.30 tot 18.00 uur
Woensdag 31 dec. geopend van 08.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 2 jan. geopend van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 3 jan. geopend van 08.00 tot 16.00 uur

Pastoor van Spaandonkstraat 31 T. (076) 5 213 700 E-mail drukkerij@vandenwijngaard.nl
4813 BR  Breda F. (076) 5 224 676 Internet www.vandenwijngaard.nl

De medewerkers van 
Drukkerij van den Wijngaard wensen u

Fijne feestdagen 
en een kleurrijk 2015
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5 Kampioenstitels voor Doskonale op NK 

Afgelopen zaterdag mocht Doskonale
in haar divisies strijden om het
Nederlands Kampioenschap van de
KNMO. 

Uitgenodigd waren de kampioenen
van de 11 provinciale bonden. Hierdoor
werd het voor velen een enorm lange
dag. Het eerste optreden van

Doskonale was om 9:00 uur en het
laatste om 20:15 uur. Gelukkig was er
een tussentijdse bekendmaking van de
resultaten, zodat de allerkleinsten op
tijd naar huis konden. 

NEDERLANDS KAMPIOEN werden de
duo’s Amber Donkers en Lindsay
Haneveer, Michelle en Vicky
Winterman, de solist Nikkie vd
Klundert, het team B en de senior grote
groep. ZILVER was er voor Shalliënne
Provence, de duo’s Femke Teeuwsse en
Shirley Foesenek en Rowena van Pelt
met Bianca vd Vorst. 

BRONS was er voor het Jeugd 2 acces-
sories team. Er was ook een mooie 4e
plaats voor Vicky Wintermans in Junior
midden klasse. Een aantal van hen zijn
door deze prestaties uitgenodigd voor
het kampioenschap der lage landen op
28 februari in Neerpelt, België. Een
mooiere afsluiting van het jaar kon
Doskonale zich niet wensen. Iedereen
bedankt voor de enorme inzet.
Doskonale feliciteert ook de andere
verenigingen uit Breda met hun
behaalde prestaties.

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

Haagsemarkt 11 - Breda - 076 8871002 - www.tante-betsie.nl

Warme Winter Wensen
en in het nieuwe jaar...

zien we elkaar ... bij Tante Betsie

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.
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

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
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrijblijvend
binnen. Kostenloze taxatie. Past. van Spaan-
donkstraat 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.
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.
Betalis staat voor rechtvaardigheid! Dat U krijgt
waar u recht op heeft. Blijven uw facturen onbe-
taald? Bel ons vrijblijvend op 076-8 200 201; we
lossen het graag voor u op.
Bent u op zoek naar professionele dagbeste-
ding? Of zoekt u hulp bij de persoonlijke ver-
zorging? Kijk dan eens op:
www.cameleonzorg enwelzijn.nl of neem con-
tact op met Michaëla de Heus 06-43 55 58 99

Riool verstopt?
Bad/keuken/toilet afvoer.

Tel. 06-38 93 42 56
www.deheusinfra.nl

Wie wil er tegen geringe vergoeding ons hondje
Sjors (kruising Maltezer met Chichu) om 
+/- 11.30 uur 5 dagen per week even uitlaten?
Hij is heel mensvriendelijk! Adres: Princentuin.
Tel.: 06-13 69 48 49
SENTEKWIEBUSAANSLAG  gehad van Stichting
C.C. ’t Aogje? Volledige rekeningnummer is
NL05RABO01424110 00. Correspondentieadres
moet zijn: Duurstedestraat 40, 4834 HL BREDA.
Onze excuses voor het ongemak.

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
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70
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...

Ben even weg naar... ook in 2015

Wij wensen u 
Prettige Kerstdagen 

en een 
Gelukkig Nieuwjaar

Joost van Campenhout en medewerkers

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen

en een veilig en gezond 2015 toe

Ook in 2015 staan wij voor u klaar voor:
* totaal onderhoud aan uw auto   
* APK
* Airco - service
* Verkoop + verhuur : - skiboxen

- bagageboxen
- dakdragers
- winterbanden
- sneeuwkettingen

Dreef 83b, 4813 EE Breda, Tel: 076-5225507 
www.vancampenhout .n l

Acrylnagels, 
gelnagels, 
manicure, 
gelcolor, 

ook voor uw teennagels

• Fijne feestdagen en een gelukkig 2015 •

Bel voor informatie of 
voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 06 - 12245447 
Dreef 3 • 4813 ED Breda 076 - 5201342              auphir@gmail.com

Wij staan weer een heel jaar voor u klaar en hopen
dat wij bij kunnen dragen aan een geslaagd 2015

Corné & Maurice
Nancy - Anke - Ingela - Ria - Simone

Wij wensen u fijne kerstdagen en hopen 
dat u een kerngezond 2015 tegemoet gaat.

Vieringen Johanneskerk rond Kerst en Jaarwisseling
21 december: zondag van Advent: Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 10:00 uur. Voorganger ds. Martin Wagenvoorde. 

21 december: Kinderkerstfeest voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Aanvang 16:00 uur.

24 december: Aanvang 21:30 uur. Kerk open 20:45 uur. Samenzang vanaf 21:00 uur. 
25 december: 1e Kerstdag. Aanvang 10:00 uur. Met muzikale medewerking van Liesbeth Bouwmans (zang) en 

Graham Kennett op het orgel.
28 december: Gezamenlijke dienst in de Johanneskerk. Aanvang 10:00 uur. 
31 december: Gezamenlijke Oudejaarsdienst met de Markuskerkgemeente. Aanvang 19:30 uur. 

1 januari 2015: Gezamenlijke Nieuwjaarsdienst in de Markuskerk (Hooghout 96). Aanvang 11:30 uur. Voorganger ds. T.
van Prooijen. Koffie en goede wensen vanaf 11:00 uur. 

4 januari 2015:Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 12:00 uur.
Tenzij anders aangegeven is voorganger in de dienst onze wijkpredikant ds. Saskia van Meggelen.

VIERINGEN IN DE NAZARETHPAROCHIE
Kerstavond 24 december 19.00 uur H. Martinus Princenhage Familieviering voorg: Adrie Lint

21.00 uur H. Martinus Princenhage Euch.viering voorg: Paul Heye
21.00 uur H. Moeder Gods Effen Fam.viering voorg: H. Spooren

1e kerstdag 25 december 9.30 uur OLV Alt.Durende Bijstand Comm.viering voorg: H. Spooren
9.30 uur H.Moeder Gods Effen Euch.viering voorg: Paul Heye
11.00 uur H. Martinus Princenhage Comm.viering voorg: H. Spooren
14.00 uur H.Martinus Princenhage Peuterviering voorg: H. Spooren

2e kerstdag 26 december 11.00 uur H.Martinus Princenhage Comm.viering   voorg: Adrie Lint

Zondag 28 december 10.00 uur Viering in de kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek
In de Nazarethparochie geen vieringen.

Zondag 4 januari Openbaring van de Heer
10.00 uur H. Martinus Princenhage Nazarethviering (Eucharistiev.)

Verzorgingshuis Haga Kerstviering 24 december 19.00 uur Voorg: Wilhelmien Franken
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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  

“Het feest van het Licht”
De Johanneskerk en de Markuskerk
organiseren op zondag 21 december
samen een bijzondere kerstviering waar
speciaal aandacht is voor de kinderen.
Tijd: 16:00 uur. Locatie: Johanneskerk,
Dreef 5 te Breda. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken, vieren en
wellicht mee te doen! We zien jullie
graag! Na de dienst zal er gelegenheid
zijn om in het Kerkenhuis nog even
samen na te genieten. Er zal koffie, thee,
chocolademelk klaarstaan en wat lek-
kers. Hebben jullie eventueel nog vra-
gen, schroom niet om contact op te
nemen met de kinderkerkleiding van de
Johanneskerk of de Markuskerk: Mirjam
Verhagen via mirjam.verhagen@gmail
.com of Chiara de Kroon via chiarade-
kroon@live.nl. Vakantie: De Kinderkerk is
met vakantie t/m zondag 28 december
2013. Op 4 januari zijn de kinderen weer
welkom.

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

Kerstherberg
De Kerstherberg is voor iedereen toe-
gankelijk en gratis. De hele dag wordt er
gratis eten en drinken geserveerd.
Daarnaast worden er diverse optredens
aangeboden. We werken uitsluitend
met vrijwilligers en giften. De kersther-
berg is geopend van kerstavond 24
december 19:00 uur t/m tweede kerst-
dag 26 december 19:00 uur in het voor-
malige buurthuis Gerardus Majella in de
Odilia van Salmstraat 25 te Breda voor
alle mensen die een beetje afleiding,
een luisterend oor en gezelligheid zoe-
ken tijdens de kerstdagen. Dag en nacht.
De kerstherberg is daarmee het alterna-
tief voor een eenzame kerst! Uw gift
voor de Kerstherberg, die geheel door
vrijwilligers wordt georganiseerd, is van
harte welkom op postrekeningnummer
9384636 t.n.v. C.W.M. Snijders-Gerlach
o.v.v. Kerstherberg 2012.

Wijkpredikant
Ds. Saskia van Meggelen. Tel. 06-
22576592.

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk. Tel.  8871215.

Tenslotte
De wijkraad van de Johanneskerk
wenst een ieder gezegende Kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2015!  

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

Johanneskerk

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.nazarethparochie.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 20/21 december. 4de zondag
van de Advent. Zondag 11:00 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastor Heinz Baart. Het Martinuskoor
verzorgt de zang. Elke donderdag is er
om 9:00 uur een ochtendgebed in de
koorkapel van de Martinuskerk.

Engelse viering
Zondag 21 december om 14:00 uur is er
een Engelse viering in de Martinuskerk,
waar u van harte bij welkom bent.
Pater Savio gaat in deze viering voor.

Misintenties
Zondag 21 december 11:00 uur: Toos
van Nijnatten-Herijgers.

Kerstavond 19:00 uur: Overl. kosters en
collectanten; pa en ma Theeuwes; pa
en ma van Trier-Blankers en zoon
Alphons; Overl. ouders Marinus van
Hoogeloon en Anna Poppelaars.

Kerstavond 21:00 uur: Overl. kosters en
collectanten; Overl. ouders Sjaak
Kapeteijn en To van Eekelen en zus
Joke; voor een ernstig zieke; Nol Nefs;
Overl.ouders Mehlbaum-van Rosmalen
en Wim Vissenberg. 

Eerste Kerstdag 11:00 uur: Toos van
Nijnatten-Herijgers; Harrie Wildhagen;
Martinus van Bilsen; Jo van Loon-
Boeren en dochter Corry Luijken.

Tweede Kerstdag 11:00 uur: Hans van
Dort.

Zondag 28 december 11:00 uur: Jac en
Cor van Haperen-Verschuren.

Zondag 4 januari 11:00 uur: Toos en
Christ Bastiaansen (fund) Quirinus
Diepstraten en Toos Diepstraten-van
de Plas.

Kerst – wat mag ik
eigenlijk geloven 

over Kerst?
Misschien kun je het zo zeggen:

Ik geloof in God die zoveel van de mensen
houdt dat Hij elke dag van ons leven met

ons wil meegaan. 

Ik geloof in het kind van Bethlehem, 
dat ook genoemd wordt Immanuel, God
met ons, kind van de vrede, Verlosser van

de wereld.

Ik geloof in dit Kind voor wie geen plaats
was in de herberg, maar die zelf plaats

maakte voor ieder in zijn leven.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen, 
waardoor Hij verlossing bracht uit de don-

kerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder
kunnen dragen, door de kracht van de
Geest welke Hij ons geschonken heeft.

Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw,
en daarom in een wereld van vrede. Amen.

Er was nergens plaats voor dit Kind, maar
wie Het de ruimte geeft, weet zich bemind!

De Nazarethparochie en de Johanneskerk
wensen u en jou gezegende Kerstdagen met
veel ruimte en licht toe. En voor 2015 vrede
en geluk voor jou en alle mensen om je heen!

Kleuterkerk-Kerstviering
‘kindje wiegen’

Beste peuters en kleuters,

Op donderdag 25 december, Eerste
Kerstdag om 14:00 uur, is er voor jullie
weer een speciale Kerstviering, voor
in de koorkapel van de Martinuskerk
te Princenhage. Net als vorig jaar zul-
len er weer een ‘echte’ Maria, Jozef en
kindje Jezus tijdens de viering aanwe-
zig zijn!

Met Kerstmis vieren we dat Jezus
geboren werd. Engelen kwamen de
herders in het veld vertellen dat er
een koning geboren was! Daar zullen
we tijdens de viering van alles over
vertellen. We zingen liedjes en krijgen
ook iets lekkers… want als er een kind-
je geboren is, dan is het feest!

Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes
en zusjes zijn natuurlijk ook van harte
welkom.

Werkgroep Peuter/Kleuterkerk
Nazarethparochie

Wij wensen u 

prettige kerstdagen en 

een gezond, succes-

vol, zonnig nieuwjaar.

Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid

Balletschool Nana Vanderpluym
Cambré Dancewear

Wij wensen jullie 
hele fijne Kerstdagen 

en het allerbeste voor 2015.
Nana & Arno 

Dreef 24, 4813 EG Breda
Tel. 076 597 16 71 of 06 131 063 80

Wij wensen u Prettige
Kerstdagen en een warm 

en voorspoedig 2015

Bolletje  - Wol

Fijne Kerstdagen 
en een 

gelukkig 2015

Haagsemarkt 30 | 4813 BB Breda | Postbus 9278 | 4801 LG Breda
Tel: 076 52 04 466 | Fax: 076 52 05 476

www.jeroenvanderput.nl | info@jeroenvanderput.nl
www.jeroenvanderput.nl/webshop

Extra openingstijden:
Zondag 21 december: 11.00-16.00 uur

Maandag 22 december: 09.30-18.00 uur

Dinsdag 23 december: 09.30-18.00 uur

Woensdag 24 december: 09.30-16.00 uur
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