
Afgelopen weekend vonden in de Koe
traditiegetrouw de Aogse Avonden
plaats. De voorstelling had als titel Leve
de Koning! Hiermee wekte stichting
C.C. ‘t Aogje de verwachting zijn
publiek een sprankelende avond van
koninklijk niveau voor te schotelen.
Hierin slaagde het met vlag en wimpel.

Verdienster
Ieder jaar reikt C.C. ’t Aogje de verdienster
uit aan een persoon of groep die zich
inspant voor Princenhage. Dit jaar viel
deze eer te beurt aan Frans Beekers. Frans
is de man die we begin december altijd
met rode mijter en paard Prin cenhage
binnen zien rijden. Verder is hij van bete-
kenis geweest voor het Mar tinusgilde,
was hij enkele jaren minister en is hij
inmiddels 52 jaar lid van het Oranje -
comité. Frans nam de prijs in ontvangst,
niet voor zichzelf, maar voor alle mensen
die zich zo inzetten voor ons dorp.

De koning is dood
De avond begon met treurig nieuws.
Waar Ronald Huismans als omroeper de
avond vrolijk en strak gekleed opende,
verscheen weldra meneer Stijfjes (van
Van Gemert) ten tonele met de medede-
ling dat de koning in de armen van zijn
maîtresse was overleden. Treurnis alom
en een zoektocht naar een nieuwe vorst
was begonnen. Deze reis voerde onder
meer langs de koninklijke manege (mé -
nage à trois) waar drie Princen haagse
raspaarden stal hielden. Samen met de
stalknecht werd Princenhage komisch
op de korrel genomen. Hierna was het de
beurt aan Marith de Jongh die zeer over-
tuigend en raak zong over haar zware
leven als prinses, maar wat vooraleer nog
niet leidde tot de nieuwe koning.

Zoektocht 
Een sollicitatiecommissie bestaande uit
Rinie Maas, Janneke van Kerkvoorde,
Ceciel Mulders en Maarten van de Rijt
moest uitsluitsel gaan bieden. En
omdat ruim 7000 mensen zichzelf als
kandidaat zagen, hadden zij een zware
taak. De baan werd geambieerd door 
Ho-Li-Fuk van de Vluchtheuvel, door Jos
Schlangen en zelfs door Franske van het
Rode Winkeltje. En als dan tussentijds
ook nog telefonische sollicitaties bin-
nenkomen van Anouk Stobbelaar en
Esther Hoosemans wordt het moeilijk
kiezen.  Iemand die zich wel verzekerd
wist van een baan aan het hof was kas-
teel kok Erik Koopman. Zijn buut kende
een voorzichtig begin, maar groeide
met de minuut naar een luchtig verhaal
gelardeerd met goeie grappen. Een
goed gerecht dus!

  Hoogtepunt
Na de pauze zag het publiek de la-la-
lakeien. Louter door te “la-en” toonden

zij zich zeer creatief en wisten zij te ver-
rassen en te vermaken. Het hoogtepunt
van de avond waren toch wel de paleis-
wachters Rob de Koning en Peter
Roovers. Vanuit stilstand staken zij
elkaar de loef af met anekdotes. Een
onuitputtelijke hoeveelheid grappen die
één van de wachters haast zelf te veel
werd. Het publiek genoot daarna van
Aogje Boulevard, een koninklijke band-
parodie en een oogstrelend optreden
van balletgroep Nana van der Pluijm.

En nu…?
De keuze voor de nieuwe koning
(Goedhart) verraste, maar kon zeker
rekenen op waardering van het
publiek. Hoe verdrietig was het dan
ook dat de omroeper nog geen dag
later meldde dat ook deze koning dood
was. “Wat nu?” zag je het publiek den-
ken. Dat is volstrekt helder: nu op weg
naar carnaval en volgend jaar gewoon
weer naar de Aogse Avonden.

Ron van Zundert

Aogse avonden blijven van begin tot eind boeien
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Na 10 jaar zijn de Aogse πneuten aan winnen toe
Vooruitkijkend naar het Aogse carnaval
gaan wij steevast op bezoek bij
optochtdeelnemers. Ditmaal bezoch-
ten wij carnavalsvereniging de Aogse
πneuten (pi-neuten) en de stemming
zit er eigenlijk vanaf het begin goed in.
Het is duidelijk dat de club erg uitkijkt
naar DE zondag in ‘t Aogje. 

Samen
Het is 2006 als carnavalsvereniging de
Aogse πneuten voor het eerst mee
doet aan de optocht in Princenhage. De
eerste contacten van de leden gaan
terug tot in de tijd dat sommigen nog
in  het jongerenkoor van Princenhage
zaten. Toen bleek dat velen elkaar juist
met carnaval opzochten, werd besloten
om mee te gaan doen in de optocht
van Princenhage en een vereniging op
te richten. “Nu we als Aogse πneuten

carnaval vieren, hebben we tenminste
ook echt een identiteit”, grapt één van
de leden. De taakverdeling is even hel-
der als traditioneel: de mannen bou-
wen en de vrouwen zijn van de kleding.
“Hier samen mee bezig zijn is zo ont-
zettend gezellig. We merken wel dat
onze kracht met name schuilt in een
goede eindsprint”, vult een ander lid
aan. De ideeën worden meestal op
dinsdag met carnaval al geboren, maar
hebben daarna heel wat tijd nodig om
echt tot leven te komen.

Toekomst
Volgend jaar bestaat de club 11 jaar en
viert het zijn eerste carnavaleske jubi-
leum. Hoogste klassering in al die jaren
was een 3e plaats in 2008. “De jury in
Princenhage ziet graag een groep die
eenheid uitstraalt, daar voldeden we

dat jaar wel aan”, aldus een πneut. Als
we stilstaan bij de ambitie voor de toe-
komst is de club volstrekt helder. “Onze
kinderen doen ook mee. We hopen dat
ze dit blijven doen en het weer doorge-
ven aan hun kinderen. Zo blijft een
mooie traditie behouden.”

Vertrouwen
De club is eerlijk als ze zeggen dat er
nog heel wat moet gebeuren voor ze
ten optocht kunnen trekken, maar het
vertrouwen in een goede afloop is
groot. We hebben een goed plan en de
verwachtingen zijn hooggespannen. 

Eén ding is in ieder geval zonneklaar:
de Aogse  πneuten zijn duidelijk aan
winnen toe.

Ron van Zundert

Van de redactie
Princenhage gaat binnenkort carnaval vieren en daarna wellicht bijkomen in de
dagen die resteren van de voorjaarsvakantie. 
Ook de redactie neemt een weekje vrij. Dit betekent dat er op donderdag 19
februari geen wijkblad verschijnt. Het eerstvolgende nummer komt uit op don-
derdag 26 februari. Kopij kunt u aanleveren tot vrijdag 20 februari. Veel leut!

Marc de Baar

Rommelmarkt Princenhage’s Mannenkoor
Op zondag 22 maart van 11:00 tot 15:00 uur orga-
niseert het Princenhage’s Mannenkoor hun jaar-
lijkse rommelmarkt in Gemeenschapshuis De Koe. 
Vanaf heden kunt u een kraam reserveren. De
huurprijs bedraagt 14 euro voor een kraam van 4
meter breed en 25 euro voor 2 aaneengesloten kramen. 

Voor reservering en verdere informatie kunt u contact opnemen met Ad
Bastiaansen: telefoon 542 17 56 (na 20:00 uur) of via de email: doebas@ziggo.nl . 

Buurkracht wint Persprijs C.C. 't Aogje

Financiële actie van Stichting C.C. ’t Aogje
Op zaterdag 7 februari vindt de financiële actie plaats van Stichting C.C. ’t Aogje. Het is de taak van de Financiële
Commissie om voldoende geld bijeen te krijgen, zodat de Stichting een goed verzorgd carnaval kan bieden. Eén van de
middelen om geld bijeen te krijgen is de financiële actie. Medewerkers van C.C. ’t Aogje trekken tussen 10:30 uur en 15:00
uur van deur tot deur door de straten van Princenhage om zo verschillende leuke artikelen aan de man te brengen. De
artikelen die worden aangeboden, zijn:

• Het embleem € 3,00
• Aogse troela’s, per 3 stuks verpakt € 3,90
• Groen witte vlaggen € 15,00
• Groen witte paraplu’s € 12,50
• Groen witte dassen € 15,00
• Button “I love ‘t Aogje “/Prins en Joffers € 1,50
• Pin met  ‘Zaadneus’ € 2,00

Wij hopen dat u onze mensen niet in de kou laat staan. Ze
staan er voor u zodat u carnaval kunt vieren! Gewoon iets
voor carnaval geven kan natuurlijk ook! Samen kunnen we
er op deze manier een fantastisch carnaval van maken. Het
is niet voor niets dat Princenhage kan zeggen:  

Alles op zunne kop! Alvast heel hartelijk bedankt!!!!

Voorafgaand aan de zaterdageditie van
de Aogse Avonden ontving Buurkracht
de persprijs uit handen van de voorzitter
van stichting C.C. 't Aogje, Maarten van
de Rijt. Deze club, met Martijn Kegler als
grote aanjager ontving de prijs omdat zij
op een positieve manier Princenhage in
het nieuws hebben gebracht (ook lande-
lijk) met hun actie "Lamp uit, kaars aan".
Op 2 november heeft het RTL4 program-
ma "Ons huis verdient het" aandacht
gegeven aan deze actie. De club maakt
zich sterk voor een duurzaam Prin cen -
hage.  Martijn Kegler ging in zijn woord-
je nog een uitdaging aan: "We hebben
ideeën om de carnavalswagen in Prin -
cen hage duurzamer te maken, die uitda-
ging gaan we graag aan".

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

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



Carnaval in
Tuinzigt en
Westerpark

Het Kinder Komitee Tuinzigt/Wes -
terpark organiseert drie gezellige car-
navalsmiddagen voor het hele gezin
in Café-Zalencentrum Het Witte
Schaap op zaterdag 14, zondag 15 en
maandag 16 februari. De carnaval-
smiddagen beginnen om 14:00 uur
en eindigen om 19:00 uur. De muziek
wordt verzorgd door drive in show
Move To The Rhythm.
Als extraatje komen op zaterdag- en
zondagmiddag om 16:00 uur 2 bal-
lonnenclowns van Kids-Time om
leuke figuren voor de kinderen te
maken. Zij blijven tot 18:00 uur. Ook
zijn er leuke prijzen te winnen voor
het origineelste en gekst verklede
kind. 
De entreeprijs is 1 euro 50 voor groot
en klein.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar
Jan Verstraeten 06-53978571.

Smeer je keel op de Vocaole Generaole
Waar krijg je zoveel applaus en kun je
zo hard lachen om elkaars zangkwali-
teiten als bij de Vocaole Generaole?
Deze prachtige traditie staat bij alle
carnavalsvierders in de wijde omtrek
met een dikke marker in hun
smartphone genoteerd! Dit jaar vindt
het festijn plaats op zaterdag 7 februari
om 21:00 uur in de Vlaamse Schuur van
gemeenschapshuis De Koe. Wat is de
bedoeling? Simpel, samen zingen we
bekende carnavalskrakers in de Koe. Je
mag zelf een nummer kiezen uit een
uitgebreid repertoire én je wordt geas-
sisteerd door twee muziekkapellen van
wereldformaat:  Aogse Bluf en BB de
Bielopers. Ken je de tekst niet? Geen
probleem, daar hebben we een oplos-
sing voor. We hebben namelijk een
handig boekske geprint, de Lapzwans,

waarin alle nummers met tekst staan
vermeld. Da’s opgelost! Je zingt niet
graag alleen? Komt helemaal goed, de
volledige Vlaamse Schuur stuwt je tot
grote hoogte en zal je muzikaal onder-
steunen. Da’s ook opgelost! Je hebt een
spraakgebrek? Hummen, blèren, neur-
iën en klappen mag ook! Je hebt
gewoon plankenkoorts? Bekend feno-
meen. De bar is geopend vanaf 21:00
en een klein biertje zal wonderen doen.
Let op een klein biertje hé! Om het
geheel compleet te maken zal Prins
Peer d’n  Zeventiende aanwezig zijn,
om ook zijn muzikale kwaliteiten met
jullie te delen. Iedereen is welkom op
deze knotsgekke avond: Dé perfecte
voorbode voor carnaval 2015. Entree is
gratis. De Vocaole Generaole, We zetten
meej zun allen dun Koei op zunne kop! 

Ben jij al goed voorbereid op CARNAVAL 2015?
Met nog een week te gaan worden de
laatste voorbereidingen getroffen voor
de carnaval. De kieltjes komen weer uit
de kast, de koelkast wordt gevuld met
een snelle hap en het huis wordt ver-
sierd. Maar, heb jij je kaarten al gekocht
voor de carnavalsfeesten? Zo niet, zorg
dan dat je dit snel doet. Bij de firma
Bachman of bij drogisterij Brocks op de
Haagsemarkt zijn de laatste kaarten
voor het zaalfeest in De Koe voor na de
optocht te koop. 
Natuurlijk wil je ook het 37e Dorpsbal
op maandag 16 februari niet missen.
Een geweldige avond met zeven fan-
tastische kapellen en in de Rabozaal
van de Koe DJ Lars Gerards met aan het

eind van de avond een optreden van
Alle 13 Jaanke. Kaarten kosten 15 euro,
inclusief 4 consumptiebonnen. De
minimum leeftijd is 16 jaar.
Voor de kinderen kunnen nog entree-
kaarten worden aangeschaft voor het
Discocarnaval  in de Pitstop, Doelen 36,
op zaterdag 14 en zondag 15 februari;
een combikaart voor 2 avonden kost 6
euro (inclusief 2 consumptiebonnen)
en een kaart voor 1 avond kost 3,50
euro (inclusief 1 consumptiebon) en
voor de Kindermiddag in de Koe op
dinsdag 17 februari  à 2,50 euro.
Stichting C.C. ’t Aogje wenst iedereen
veel succes met de laatste voorberei-
dingen voor carnaval 2015!

Vers in ‘t Aogje
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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

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor wiel-
renners 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 fitnessprin-
senbeek.nl. Fitnesscentrum Prinsenbeek,
Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel. 076 - 541 69 69.
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 vrijblijvende prijsopgave bel: 076-542
01 61 of 06-54 35 55 33
Sportduiken in 2015? Maak vrijblijvend een proef-
duik! In één van de Bredase zwem-baden, deel-
name 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

INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTEN-
BELASTING. Bel 076-5147444 of kom langs aan
de Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen &
Partners Administratie- en Belastingadviseurs.
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
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
Op 27 februari beginnen we bij JUULSYOGA met
een 3 weken durende DETOX. We bouwen lang-
zaam af. Vanaf zaterdag 7 maart kook ik een week
lang iedereen dag een speciaal detoxmenu en is er
iedere dag 1 of 2 keer yoga. Die week doe je het rus-
tig aan. Kosten: 350,- (300 voor leden), incl. massa-
ge en workshops - WWW.JUULSYOGA.NL -
juul@juulsyoga.nl - 06 18 68 97 74

Atelier voor Glas in Lood.nl - Voor reparatie, 
restauratie, ontwerp en nieuwe levering.
Wij hebben een grote collectie antieke pane-
len in de verkoop. Kijk op onze website 
www.ateliervoorlglasinlood.nl Ook voor leuke
workshops in ons atelier Spinveld 19D (bij 
stoplichten Gamma, naast Stonecenter) of op
locatie bij bijv. personeelsvereniging. Voor 
vragen belt u Martin de Groot 076-514 89 97
Hij is er weer: carnavalskrant DE LAPTEEN! 
Deze week wordt hij met UT PEULESCHILLEKE
bezorgd. Heeft u op vrijdag 6 februari nog geen
exemplaar ontvangen, dan kunt u er vanaf 
zaterdag 7 februari een ophalen bij Drogisterij
Brocks op de Haagsemarkt. Commissie Pers 
& Publiciteit van Stichting C.C. ‘t Aogje.
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 februari bij de
medewerkers van de zaal. Voor info: 
076-522 47 00

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Bagvensestraat 89 T 076 5144263
4839 AE Breda F 076 5148580
cees@hoekszonwering.nl M 06 42020017

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Heditex horren en hordeuren

• Reparatie en onderhoud van uw

zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels



Kledinginzameling Doskonale 7 februari
Op zaterdag 7 februari zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in. De kleding is
bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan

tussen 9:00 en 12:00 uur worden aangeboden bij garage van Campenhout aan de Dreef 83. Wie de kleding onmogelijk zelf
kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19:00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis
kan worden opgehaald. Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen. Voor inlichtingen: 522 93 30

Rolstoelcarnaval 7 februari
Tussen 13:00 en 17:00 uur vindt op zaterdag 7 februari het jaarlijkse rolstoelcarnaval plaats in gemeen-
schapshuis De Koe. Iedereen die aan een rolstoel zit gekluisterd is welkom, alsmede carnavalsvierders
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zij mogen begeleiders, familie en vrienden mee-
nemen als dezen ook in fleurige carnavalskleding ten tonele verschijnen.

Rondleiding door Princenhage 7 februari
Het Gilde de Baronie organiseert op zaterdag 7 februari een rondleiding door Princenhage. Een gids
vertelt tijdens de wandeling over de geschiedenis van Princenhage en over belangrijke panden en hun
vroegere bewoners. De rondleiding start om 14:00 uur bij het Princenhaags Museum, Haagweg
344bis. Deelname kost 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. De rondleiding duurt ander-
half uur. Bezoek aan het Princenhaags Museum is inbegrepen bij de prijs.

The Banshee Bones 8 februari
Op zondag 8 februari treedt om 17:00 uur de internationale folkband The Banshee Bones op in het
Bierreclame Museum. De entree is gratis. Bierreclame Museum, Haagweg 375, tel. 522 09 75

Thuiswedstrijd Groen-Wit 8 februari
Zondag 8 februari om 14:30 uur speelt het eerste elftal van Groen-Wit zijn eerste thuiswedstrijd van
2015. Het is een hele belangrijke wedstrijd die gewonnen moet worden tegen mede degradatiekandi-
daat GSBW uit Goirle. 

Groot Aogs Vrouwkesbal 12 februari
Op donderdag 12 februari kunnen de Aogse vrouwkes los op het Groot Aogs Vrouwkesbal in de
Vlaamse Schuur van de Koe. Het Bal start om 21:00 uur voor alle (en alléén) vrouwkes die 16 jaar of
ouder zijn. Entree is gratis. Gemeenschapshuis De Koe, Vlaamse Schuur, Ambachtenlaan 1.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Middenstand samen sterk voor scholenoptocht
Vorige week maakten wij al melding van
een tweede optocht in Princenhage. Op
vrijdag 13 februari zullen de Eerste Rith
en Sinte Maerte samen “op tocht gaan”.
Dit was voor Erik Erkelens van La
Barrique reden om zijn medewinkeliers
in en om de Haagsemarkt te bezoeken
en te kijken of zij ten gunste van de kin-
deren de krachten konden bundelen.

Samen sterk
Deze missie is meer dan volbracht.
Maar liefst acht winkels waren bereid
hun bijdrage te leveren aan de optocht
van de basisscholen. De middenstan-
ders die meedoen zijn bakkerij Pol van
den Bogaert , drogisterij Brocks, Kaatje
Jans, bakkerij Lips slagerij Nooren, de
Readshop, slagerij Speek en vishandel
Vermeulen. Alle winkels zullen op de
dag van de optocht op de Haagsemarkt
aanwezig zijn om de kinderen met iets
lekkers te onthalen. Zoet, hartig, een

snoepje of knabbel, het zal de jonge
deelnemers aan niks ontbreken.

Haagsemarkt
De bedoeling is dat er ter hoogte van
de pomp - van oudsher een vruchtbare
plek – grote tafels worden geplaatst
waarop de winkeliers hun waren voor
de kinderen gaan uitstallen. Het rondje

dat de kinderen lopen is Dreef,
Esserstraat, Haagweg, Haagsemarkt.
Dit betekent dat de kinderen zo aan
het einde van de optocht best zin zul-
len hebben in een versnapering. Het is
geweldig om te merken dat het initia-
tief van beide basisscholen in de wijk
door onze winkeliers zo positief wordt
ontvangen. Ron van Zundert
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Princenhaagse 

bonnenregen

NIEUW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Een pareltje uit het mooie Toscane.

Contrada 2012 van San Felice
van 8,95 - nu 7,95

Aanbieding is geldig t/m 14-02-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Dinsdag 17 februari zijn wij ivm de carnaval gesloten!

American Roasted Ham
100 gram € 1,69

Aanbieding geldig t/m 30-02-2015 en tegen inlevering van deze bon. 1 bon p.p.

#

# #

# #

# #
Haagsemarkt 8 

4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

KAATJE JANS PRINCENHAGE

Haagsemarkt 10

4813 BA Breda

Tel. 076-8895117

1 brood naar keuze
GRATIS

Aanbieding is geldig t/m 14-02-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Warme gebakken schol
500 gram  € 5,-

Aanbieding is geldig op 05/06-02-2015 en tegen inlevering van deze bon.

NL
206876
EGDreef 17 - Breda

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

Bij aankoop
van 2 broden
naar keuze:

Aanbieding geldig t/m 21-02-2015 en tegen inlevering van deze bon.

GROEN • WIT
vlaglijn, stof,10 mtr 7,99 ..... 3,-

20 ballonnen, groen-wit, 30 cm ..... 3,-

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt! 

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

076-5147469 - info@marijkeshaaridee.nl - www.marijkeshaaridee.nl

Kom nog snel voor een mooie carnavals
coupe naar Marijke’s Haaridee!

Tegen inlevering van deze bon
10% korting op Osis producten.

#

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

DAGRAVIT
vitamine voor de hele familie

1+1 GRATIS

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

GROEN • WIT

SNOEP 15 DAAGSE
= 

15 % KORTING



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 7/8 februari.5de zondag van
het jaar
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Adrie Lint. Het Martinuskoor verzorgt
de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overl. ouders
Bastiaansen-Buijs; Overl. fam.
Sprenkels (fund); Cor Brouwers-van
Haperen; Overl. ouders Oomen-
Nooijens.

Engelse viering
U bent van harte welkom om de
Engelse viering a.s. zondag om 14.00
uur bij te wonen, waar pater Savio zal
voorgaan.

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5

Kerkdienst 8 februari: 
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger dhr. G.P.Th. Bosma.
Aanvang 10:00 uur

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

Voor kerkdiensten en het laatste
nieuws: www.protestantsegemeente-
breda.nl  

Annahuis: 
Openingstijden-De Inloop: Op dinsdag-
en donderdagmorgen staat de koffie
klaar van 9:30-12:00 uur. Iedereen is
van harte welkom! Kijk op de website
www.annahuis.nl voor informatie over
de dialoogrondes, de bezinningsmo-
menten of het open-atelier. Het adres
is Haagweg 3, 4814 GA Breda. Tel:
5217964 / info@annahuis.nl.  

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

B   

  

   

  

 

  

  

   

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.

Inbraakpreventiemarkt op 7 maart
De Inbraakpreventiemarkt die afgelo-
pen zaterdag 24 januari gehouden zou
worden in gemeenschapshuis De Koe
is verplaatst naar zaterdag 7 maart van
11:00 tot 14:00 uur. De bewoners van
Princenhage die begin vorige week een
Breda Bericht hebben ontvangen, krij-
gen opnieuw een uitnodiging voor de
bijeenkomst van 7 maart.

Het slechte weer op 24 januari was
voor de Gemeente Breda aanleiding de
markt uit te stellen. Hopelijk hebben
niet al teveel bewoners voor niets de
wandeling naar De Koe gemaakt. De
Gemeente Breda biedt haar excuses
aan voor de late melding aan de wijk-
bewoners.

Tijdens de Inbraakpreventiemarkt
krijgt u informatie over het veilig(er)

maken van uw woning. Aandacht
wordt met name geschonken aan het
inbreken via de klepramen. Er zijn nog
veel woningen in Princenhage die een
klepraam hebben, dat onvoldoende is
beveiligd. Ook via andere wegen kan
een inbreker zich toegang verschaffen
tot een woning: slecht hang- en sluit-
werk zijn er in veel gevallen de oorzaak
van dat een inbreker makkelijk binnen-
komt.
Ook de woonomgeving kan een inbre-
ker uitnodigen zijn slag te slaan: hoge
struiken of een donkere omgeving rond
uw woning geven de inbreker alle tijd
het hang- en sluitwerk van uw woning
te testen.
Op de Inbraakpreventiemarkt krijgt u
informatie van ervaren medewerkers
van het Inbraakpreventieteam van de
Gemeente Breda, van uw wijkagent en

van Buurtpreventie Breda. Tevens zul-
len ook vertegenwoordigers van de
buurtpreventiegroepen uit
Princenhage aanwezig zijn om u te ver-
tellen wat zij doen om hun buurt veili-
ger te maken.

Graag tot ziens op 7 maart in De Koe!

92

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

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

SAMENWERKEN 
AAN BOUWEN.

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


