
Dat de inwoners van onze wijk zich
met plezier laten onderdompelen in
het leutfeest is inmiddels geen geheim
meer. Carnaval in Princenhage trekt
jaarlijks volle zalen en ook de optocht
op zondag kan rekenen op veel bekijks.
Dit jaar komt daar nog een optocht bij.
Beter nog: dit jaar komt daar een grote
optocht bij.

Eerste Rith en Sinte Maerte
Al jaren pruttelde het plan in de hoof-
den twee leerkrachten van beide scho-
len. Tijdens het carnaval in ’t Aogje
kwamen juffrouw Katrien (Hendrickx)
en juffrouw Suzanne (Maalcke) elkaar
regelmatig tegen en spraken dan over
de invulling van carnaval op hun beider
scholen. 

Zo werden ideeën als tonpraten en het
verkiezen van een prins, joffers en
ministerraad uitgewisseld en ook inge-
voerd. Maar wat zou het toch mooi zijn
om met beide scholen een heuse
optocht te houden in de wijk, mijmer-
den beide juffen. In het verleden had-
den beide scholen al eens een eigen
optocht gehouden, maar deze was
kleinschalig van opzet.

Prins
Zoals bij iedere carnavalsviering op de
scholen zal ook dit jaar een bezoek van
de Prins en zijn gevolg niet uitblijven.
Op een nog nader te bepalen tijdstip
zal Prins Peer d’n Zeventiende met zijn
hele gevolg naar de Haagsemarkt
komen. Vanaf het bordes kan hij erop
toezien hoe zijn jonge onderdanen – in
de meeste gevallen – hun eerste
optocht lopen. Uiteraard zijn de
Bielopers erbij om het feest echt com-
pleet te maken. Kinderen en leerkrach-
ten hebben er veel zin in om van deze
nieuwe activiteit een feest te maken.
Uiteraard bent u van harte uitgeno-
digd om de optocht te bewonderen.

Ron van Zundert

Tweede optocht in Princenhage
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
Heuvelstraat 2 te Breda

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

Vraagprijs 
€ 229.500,-- k.k.

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun, regel en organiseer 
om zo samen met de nabestaanden op een respectvolle,

eigen manier tot een passend afscheid te komen.”

Ellen Oostdam, Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Basisschool de 1e rith
Hovenierstraat 54 Princenhage, Breda

Grote optocht
De optocht zal plaatsvinden op vrijdag-
middag 13 februari. De start en aan-
komst van de bonte stoet zal zijn op de
Haagsemarkt. Vanaf de markt zal de
optocht door de Dreef en Esserstraat
gaan, waarna de kinderen via de
Haagweg weer op de markt aanko-
men. Alle kinderen van beide basis-
scholen zullen aan de optocht deelne-
men, dus dat betekent dat de stoet
meer 1100 deelnemers zal tellen. Met
recht een Grote Aogse optocht dus. De
Toeteleurs en de ouderband van Sinte
Maerte zullen tekenen voor de muzika-
le omlijsting. Uiteraard zullen de kinde-
ren met hun optochtdeelname invul-
ling geven aan het motto in Prin -
cenhage “Alles op zunne kop”.

De school voor jou en mij. Die school die maakte me blij. Daar mag je zijn zoals je bent. Je hoort erbij.

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 infor-
matie 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
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
Profiteer tot 1 juli 2015 van het tijdelijk 
verlaagde BTW-tarief van 6% in plaats van
21% op arbeidsloon.Voor info of vrijblijven-
de 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
Invullen van uw aangifte inkomstenbelas-
ting. Bel 076-5147444 of kom langs aan de
Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen &
Partners Administratie- en
Belastingadviseurs.

Betalis staat voor rechtvaardigheid!
Dat U krijgt waar u recht op heeft. 
Blijven uw facturen onbetaald? Bel ons vrij-
blijvend op 076-820 02 01; we lossen het
graag voor u op.
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrij-
blijvend binnen. Kostenloze taxatie. Past.
van Spaandonkstr. 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 spel-
computers - Jefer 2014 - Past. van
Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda - Altijd
diverse modellen spelcomputers en 
spellen op voorraad.
Gezellige SCHILDERLES - In Princenhage, bij
Maud, op woensdagochtend, donderdag-
middag en/of -avond. Gratis proefles! Info:
06-29 57 71 41
• Training sociale vaardigheden/weerbaar-
heid in groepjes - Thema’s o.a. vrienden
maken, zelfvertrouwen, boosheid • 7-9 jaar
(start feb, nog 1 plaats vrij) en 10-12 jaar
(start maart) • Marina Verstraeten - 
06-53 11 69 66 (www.view-counselling.nl) •

Sportduiken in 2015? Maak vrijblijvend een
proefduik! In één van de Bredase zwem-
baden, deelname vanaf 12 jaar. Onderleiding
van een bevoegd instructeur ga je met
SCUBA onder water. Ook leuk als 
cadeaubon of verjaardag. Meer info: 
safetycrew@casema.nl of 06-41 45 85 14
11 Februari organiseert Thebe een thema
avond (locatie Haga) vanaf 17.30 uur.
Chinees buffet, drankje en toetje voor 
€ 9,50. Aanmelden en betalen voor 9 febru-
ari bij de medewerkers van de zaal. Voor
info: 076-522 74 00
Op vrijdagavond 30 januari (20.15 uur), zater-
dagavond 31 januari (20.15 uur) en zondag-
middag 1 februari (14.00 uur) zijn er weer de
Aogse Avonden met als thema “Leve de
koning!”. Natuurlijk treedt Balletschool
Nana Vanderpluym ook op. De kaarten (€
7,00) zijn nog verkrijgbaar bij de firma
Bachman en bij Drogisterij Brocks -
Commissie Aogse Avonden van Stichting
C.C. ‘t Aogje.
Te koop: z.g.a. nieuwe VIS OVERAL. Maat
xxxl, dik gevoerd en waterdicht. Prijs € 30,-. 
Tel. 06-40 49 11 04

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

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
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Straatnamen in Princenhage: de Flierstraat
Bij Raadsbesluit van 9 november 1938
werd de naam Flierstraat vastgesteld.
Die straat had voorheen verschillende
namen, zoals Eindhovenstraat,
Heuvelstraatje, Weg of Binnenweg van
Princenhage naar Ginneken. Want voor
de bouw van het Heuvelkwartier in
1949 kwam deze straat uit op de
Oranjeboomstraat, waar nu de
Heuvelbrink op de Talmastraat uit-
komt. 

Naar het Ginneken
De straat bestaat reeds in 1650. Dan
wordt de straat Eijndhovenstraat
genoemd. Hoven betekent boerderijen,
dus gelegen aan het einde van de
bewoonde wereld. Op het minuutplan
van het kadaster van 1824 staat hij
genoemd als de Weg van Ginneken
naar het Haagje. In de legger van open-
bare wegen van 1870 heet hij het

Heuvelstraatje en maakt hij nog steeds
deel uit van de Weg naar het Ginneken. 
In de legger van 1877 is het de weg van
Princenhage naar Ginneken en op de
Wandelkaart van Ginneken en omstre-
ken van ca. 1890 heet hij de Binnenweg
van Princenhage naar Ginneken.

De Flieren
In 1938 krijgt de Flierstraat zijn huidige
naam, ontleend aan de streeknaam
voor het gebied tussen de Flierstraat
en de Bieloop, de Flieren. De onderzoe-
ker Karel Leenders zag de Vlieder reeds
in 1310 en de Vlier in 1432. Hij leidt dit af
van de vlierboom of van vlieten, dat is
stromen, van de Bieloop. In 1949 werd
de Flierstraat door Granpré Moliere in
zijn plan voor het Heuvelkwartier
opgenomen als groenstrook. 
Het is niet duidelijk waarom de Van

Slingelandtstraat, die één geheel vormt
met de Flierstraat, een aparte naam
heeft gekregen. In de legger van open-
bare wegen van 1877 wordt een voet-
pad genoemd, dat van de huidige
Flierstraat naar de huidige
Heuvelstraat liep. 
Dit pad bestond nog in 1946 en kwam
toen op de plaats van de huidige
Koetshoek op de Heuvelstraat uit. Iets
verder naar het oosten had de
Flierstraat een doodlopende zijstraat,
die op 14 november 1942 de naam
Flierdwarsstraat kreeg. Beide laatstge-
noemde wegen zijn in 1949 verdwenen
bij de bouw van het nieuwe
Heuvelkwartier.
Bron: De straten van Breda, door Gerard
Otten.

Helma Raaijmakers

Vers in ‘t Aogje

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 31 januari/1 februari. 4de zon-
dag door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Paul Heye.
In deze viering worden de communi-
canten gepresenteerd.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Dina Oomen-
Mertens.

  

 

  

  

   

Johanneskerk

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

Kerkdienst 1 februari
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger is ds. Martin Wagenvoorde.
Aanvang om 10:00 uur. Na afloop van
de dienst is er koffie en thee in het
Kerken- en Glazenhuis achter de kerk.

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

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

Kerkbalans 2015 “Mijn kerk in balans”
Vanaf 18 januari gaan weer vele mede-
werkers op stap om de bekende enve-
lop met daarin uw bijdrageformulier
bij u te bezorgen of u ontvangt hem via
de post omdat wij niet voor ieder wijk-
je een medewerker hebben. Zorgt ú in
het eerste geval ervoor dat uw ant-
woordenvelop klaar ligt als zij die enige
dagen daarna weer op komen halen?
Ontvangt u uw envelop via de post, dan
hopen wij uw antwoord eveneens via
de post te ontvangen. Dank u wel!

Annahuis
Openingstijden-De Inloop: op dinsdag-
en donderdagmorgen staat de koffie
klaar van 9:30 tot 12:00 uur. Loop eens
binnen, iedereen is van harte welkom!
Kijk op de website www.annahuis.nl
voor informatie over andere activitei-
ten zoals de dialoogrondes, de bezin-
ningsmomenten of het open-atelier.
Het adres is Haagweg 3, 4814 GA Breda.
Tel. 076-5217964 / info@annahuis.nl.

Orgelconcert
De Markuskerk (Hooghout 96) viert dit
jaar haar 50-jarig jubileum. In dat
kader zijn er het hele jaar door bijzon-
dere activiteiten. De eerste daarvan is
een orgelconcert in de Markuskerk op
zaterdag 31 januari a.s. van 16:00 tot
17:00 uur. De organist is Aart
Bergwerff, organist van de Grote Kerk
in Breda. De toegang is gratis.

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. S. van Meggelen. Tel: 06-22576592.

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

  

 

Dienstverlening
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Martinuskerk

J
Dienst huisartsen
via de huisartsenpost, telefoon 5258500.
Huisartsenpraktijk Princenhage
Esserstraat 54, 4813 EK Breda
Dr. Bakers en dr. Verhaegen: 076-5218847
Dr. De Beer: 076-5240840
Dr. Timmer en dr. Van Trier: 076-5146292
Dr. Gabriëls: 076-5240844.
Dienstdoende apotheek
Amphiaziekenhuis Molengracht naast
huisartsenpost, tel. 0900-2768335.
Dierenartsenpraktijk Breda e.o.
Dependance Liesboslaan 35
Behandeling volgens afspraak.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 5722999.
Algemeen meldpunt (gemeente)
Tel. 14 076, op werkdagen tussen 8:00
en 17:00 uur, do. tot 20:00 uur.
Sociaal-juridisch team Zuidwest
Amstelstraat 4a, 4812 VL Breda
Alleen op afspraak: (076) 5240820
www.imwbreda.nl.
Politieteam Weerijs
Tuinzigtlaan 45, tel. 0900-8844.
Wijkagent: Ton van der Velden
Westerpark: Leon van der Velden
Tuinzigt: Marjan Malsen.
Sociëteit Doel-Punt
Doelen 36, elke middag van 13:00 tot
16:00 uur open voor alle Princen ha ge -
naars. tel: 076- 5143193
J.W.W.P. De Pitstop
is open op de maandag-, dinsdag- en
donderdagavonden van 18:30 tot 21:00
uur en op zaterdag van 11:30 tot 15:30
uur. tel: 076-5214045/06 51705776.
De Zonnebloem
afdeling Princenhage, mevrouw C. Frank,
tel: 076-5211120.

Vrouwkesbal 2015
Het is intussen een échte traditie geworden: het Groot Aogs Vrouwkesbal in
De Koe. Het SGAP organiseert dit feest dit jaar op donderdag 12 februari in de
Vlaamse Schuur. Alle (en alléén) vrouwkes vanaf 16 jaar zijn welkom. Onze
eigen huis-DJ Tonnie zal ervoor zorgen dat het dak er weer afgaat en ook
Aggunmeskeband zal haar klanken laten horen. 

Afgelopen jaren hebben veel vrouwkes extra veel werk gemaakt van hun out-
fit op het Vrouwkesbal. Dit jaar willen we dat op een leuke manier waarderen. 

Dus: duik snel achter de naaimachine of gooi er een dagje shoppen tegenaan
en kom spetterend voor de dag met jur-
ken, rokken, broeken, pakken, glitters,
veren, hoeden, pruiken, schmink en wat
al niet meer, dan zorgen wij voor de rest! 

Vanaf 21:00 uur zijn alle vrouwkes wel-
kom en zetten we de Vlaamse Schuur
op zunne kop. 
Entree is uiteraard gratis.
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Uw vragen uit het lezersonderzoek
In de antwoordformulieren van het
lezersonderzoek van het Wijkblad heb-
ben enkele mensen een vraag gesteld
of een opmerking gemaakt over de
organisatie rond het Wijkblad. Op die
vragen en opmerkingen wil de redactie
graag antwoord geven. Hieronder gaan
we in op uw vragen en opmerkingen.

Hoe wordt het Wijkblad gefinancierd?
De redactie bestaat uit vrijwilligers. De
enige kosten hebben betrekking op de
opmaak, het drukken en het bezorgen
van het Wijkblad. Die kosten worden
volledig gedragen door drukkerij Van
den Wijngaard en worden gedekt door
de inkomsten uit de advertenties en
prikkers die in het Wijkblad worden
geplaatst. 
Met de drukkerij hebben wij de
afspraak dat er tegenover elke pagina
met berichten een pagina met adver-
tenties moet staan. Het aantal pagina’s
met advertenties bepaalt dus het aan-
tal pagina’s dat de redactie kan vullen.
Meestal zijn de even pagina’s gevuld
met advertenties en staan de redactio-
nele teksten op de pagina’s met de
oneven nummers.

Graag meer pagina’s voor informatie.
Dat gaat helaas niet. Het aantal adver-
tenties neemt af, waardoor het
Wijkblad almaar dunner wordt. Het
komt daardoor steeds vaker voor dat
ingestuurde berichten niet kunnen
worden geplaatst. Daarom kiest de
redactie ervoor om alleen nieuws over
Princenhage en Westerpark te plaat-
sen, artikelen kort te houden, aangele-
verde berichten in te korten en de
rubriek ‘dienstverlening’ niet elke week
te plaatsen.

Een oplossing kan zijn dat het Wijkblad
niet meer elke week maar om de twee
weken verschijnt. Een tweewekelijkse
editie zal waarschijnlijk meer pagina’s
hebben. Maar 94% van de responden-
ten heeft in de enquête aangegeven
tevreden te zijn met een wekelijkse
verschijning van het Wijkblad.
Bovendien gaat een tweewekelijkse
editie ten koste van de actualiteit van
de berichten. Een moeilijke keuze.

Waarom wordt het Wijkblad niet
bezorgd in de Dr. Struyckenstraat? Wij
vallen kadastraal onder Princenhage.
De inhoud van het Wijkblad is specifiek
gericht op Princenhage (het gebied
tussen de Heuvelstraat in het oosten
en de Princenhagelaan in het westen),
Heilaarpark en Westerpark. Er wordt

tegenwoordig ook bezorgd in het
gebied van de voormalige melkfabriek
(tussen de Talmastraat in het zuiden en
de Flierstraat in het noorden). Het
kadastrale gebied van de voormalige
gemeente Princenhage is nog veel gro-
ter en beslaat ook de Heuvel, maar daar
richt het Wijkblad zich niet op. De men-
sen buiten het bezorggebied kunnen
het Wijkblad lezen op onze website. En
bij drukkerij Van den Wijngaard liggen
de bladen op de balie klaar om mee te
nemen.

We ontvangen het Wijkblad zelden.
Het bezorggebied van het Wijkblad is
verdeeld in 19 wijken. De laatste maan-
den krijgen we vooral bezorgklachten
uit wijken waar nieuwe bezorgers aan
de slag zijn gegaan. Het kan zijn dat die
nieuwe bezorgers sommige adressen
uit onwetendheid overslaan of verge-
ten. Zelf heb ik deze week ook geen
Wijkblad gehad. Uit het feit dat men-
sen zich beklagen over de bezorging,
leiden we overigens wel af dat men het
op prijs stelt om het Wijkblad te ont-
vangen. Dank voor uw belangstelling!

Marc de Baar

Rolstoel-
carnaval

Op zaterdag 7 februari aanstaande
vindt tussen 13:00 en 17:00 uur in
gemeenschapshuis De Koe wederom
het jaarlijkse Rolstoelcarnaval plaats.
Eigenlijk dekt de naam de lading niet
geheel. 

Natuurlijk is iedereen die aan een rol-
stoel gekluisterd zit welkom. Maar
daarnaast worden alle carnavalsvier-
ders met een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking van harte uit-
genodigd. Ook hun begeleiders, fami-
lie, kinderen en vrienden kunnen dit
feest gratis bezoeken. Het enige dat
gevraagd wordt is te verschijnen in
fleurige carnavalskleding om zo de
feestvreugde te verhogen.

Dat het met de medewerking van
gerenommeerde carnavalskapellen
als Aogse Bluf, Goei Weer, Pretband
Nou Èn en ‘t Zooike weer een groots
feest wordt, daar twijfelt niemand
aan. Maar daarnaast zullen zeker ook
de optredens van Sjansjee en de
bekende Bredase kroegbaas Ad van
de Muijsenberg voor een ouderwetse
carnavalssfeer zorgen. Zozeer zelfs
dat Prins Petrus C Lie du’n Alleraller
Irste met gevolg en een afgevaardig-
de van de gemeente dit feest niet wil
missen en toegezegd hebben ook te
zullen komen.

Meer informatie is te lezen op
www.rolstoelcarnaval.nl
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Op bouwbezoek bij... de Koeckenbackers
In de Heilaarstraat wordt op zaterdag
in het diepste geheim gewerkt door de
Koeckenbackers aan de carnavalscre-
atie voor de Aogse optocht 2015. Ik ben
niet op bezoek bij zómaar een club. Dit
zijn de Koeckenbackers die er vorig jaar
met de winst bij de grote groepen
jeugd vandoor gingen met “cupcakes”. 

Al twee overwinningen!
De Koeckenbackers doen dit jaar voor
de achtste keer mee aan de Aogse
optocht.  Ze begonnen als kleine groep,
maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot
een heuse grote groep met 13 leden.
(Inderdaad: de foto telt 14 kinderen).
Vorig jaar deden ze voor het eerst mee
bij de grote groepen jeugd en werden
meteen eerste. Ook drie jaar geleden

gingen ze er met de eerste prijs van-
door met “de Fanfare”. En dus zijn de
verwachtingen ook dit jaar weer hoog-
gespannen.  Tijdens het bouwen is daar
overigens niets van te merken. 

De kinderen zijn harmonieus aan het
knutselen terwijl de ouders hier en
daar wat aanwijzingen geven. De leef-
tijd van de kinderen varieert van 6 t/m
14 jaar. De meeste kinderen kennen
elkaar van basisschool Sinte Maerte,
maar er zijn zelfs deelnemers uit
Wageningen en Sint Willebrord. 

Selfies
De Koeckenbackers spelen dit jaar in op
het verschijnsel van selfies, het maken
van een foto van jezelf. U snapt: in de

komende optocht gaan de Koecken -
backers selfies nemen met het publiek.
Ik kan u alleen verklappen dat het niet
zómaar selfies worden, het worden
hele bijzondere. 

Nadat de kinderen klaar zijn met het
knutselen van hun eigen camera, gaan
ze lekker spelen terwijl de ouders zich
buigen over de vraag hoe je eigenlijk
een selfiestick bevestigt aan een came-
ra; nog een hele klus! Gezelligheid in
een ongedwongen sfeer staat bij deze
club (heerlijk!) duidelijk voorop! Wat is
het toch goed om te zien dat de jeugd
zo enthousiast met de Aogse optocht
bezig is. Daar ligt toch de toekomst van
het Aogse carnaval. 

Armin Floren

Alle 13 (14?) Koeckenbackers bij elkaar. Foto: Armin Floren. 

Een (dreigend) juridisch probleem, privé of zakelijk?

Een advocaat nodig? Gebruik maken van het gra-
tis spreekuur?

Bel of email mr. Wijnans, werkzaam in Breda
(Princenhage) en Dongen.

Ga naar de onderstaande website voor verdere
informatie. 

mr. A.P.G.J.A. Wijnans
advocaat
Heilaarstraat 172
4814 NR Breda 

T: 076- 88 70 815
E: info@wijnansadvocaat.nl
I:  www.wijnansadvocaat.nl 
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Aogse Avonden 30 januari - 1 februari
Op vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari (aanvang om 20:15 uur) en zondag 1 februari (aanvang om
14:00 uur) worden de Aogse Avonden van Stichting CC 't Aogje gehouden in gemeenschapshuis De
Koe. Entreekaarten zijn te verkrijgen bij Brocks en Bachman op de Haagsemarkt.

Kapellenfestival de Toeteleurs 31 januari en 1 februari
Op zaterdagavond 31 januari en zondagmiddag 1 februari organiseert K.V. de Toeteleurs een groots
kapellenfestival in het Roode Hert. De entree is gratis.

Spelmiddag in Princenhof 31 januari
Op zaterdag 31 januari organiseert KBO samen met WIJ een middag met het thema ‘Hoe komen we de
winter door?’ Een spelmiddag met een quiz en een bijzondere bingo, die aan elkaar gepraat worden
door de presentator Piet Hanegraaf. Aanvang 14:00 uur. Zaal open om 13:30 uur. Kosten 5 euro (KBO-
leden 3 euro) inclusief koffie/thee en één consumptie. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Grote bingo in Westerwiek 1 februari
Op zondagmiddag 1 februari organiseert de werkgroep activiteiten in de Westerwiek aan de
Argusvlinder 298 een bingomiddag met mooie prijzen. Deelname kost 6 euro voor 8 rondes en 1 euro
voor een koopronde. Aanvang van de bingo 14:00 uur, zaal open om 13:30 uur. Deze bingo is voor ieder-
een toegankelijk. Na afloop is er koude schotel met stokbrood voor 4 euro, ook om mee te nemen,
maar men is niet verplicht die te nemen. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571.

Varia-avond in Westerwiek 5 februari
Donderdagavond 5 februari is er een varia-avond in de Westerwiek, onder andere met de zanger Frank
van Es. Verder is er een gratis loterij met mooie prijzen. Een avond voor 50-plussers uit Westerpark en
Tuinzigt. Toegang: 2,50 euro per persoon.
Zaal open om 19:00 uur, aanvang omstreeks 19:30 uur.

Wandel en Match bij Princenhof 6 februari
Op vrijdag 6 februari kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen, zoals een klusje, een bezoekje, de hond uitla-
ten. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Gemengd koor Cantabile brengt Stabat Mater van Jenkins

Op zondag 8 maart 2015 wordt in de
Grote Kerk te Breda het Stabat Mater
van Karl Jenkins ten gehore gebracht
door een uniek gezelschap van drie
koren en een orkest van professionals
en leerlingen. Gemengd koor
Cantabile, jeugdkamerkoor Plurale
Tantum én het schoolkoor van het
Stedelijk Gymnasium nemen de zang
van dit pittige werk voor hun rekening.
Zij worden hierbij begeleid door
Begeleidings Orkest Eigenwijs. Verder
treden op de solisten Carina Vinke en
Karima El Fillali. Het geheel staat onder
leiding van Ad van Unen.

Kaarten voor deze uitvoering van
Stabat Mater van Karl Jenkins kosten

20 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij
boekhandel Van Kemenade & Hollaers,
de Vrije Boekhandel en bij de VVV.

Studenten en scholieren betalen 10
euro en voor kinderen tot 12 jaar is de
toegang 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

Stukadoors- en Schilderbedrijf

Wijnans
tel.nr. 06-55 93 54 15

Bel voor een vrijblijvende offerte voor de werkzaamheden op

het gebied van stucwerk en schilderwerk (dus alles in één).

Dreef 3b • tel. (076)5144579

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!

Nieuwsgierig?
Voor meer informatie, 

neem vrijblijvend contact met ons op.
drukkerij@vandenwijngaard.nl 

of 076 - 5 213 700
Drukkerij Van den Wijngaard • Past. v. Spaandonkstr. 31 • Breda

www.vandenwijngaard.nl
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