
Komende zondag 10 mei zullen bij het
ochtendgloren weer meer dan 500
stands en kraampjes bemand worden
met enthousiaste mensen die hun
waar tegen billijke prijzen proberen te
verkopen. Een traditie die vele duizen-
den mensen trekt - en tot de top 10 van
grote Bredase evenementen hoort - is
er met recht één om naar uit te kijken.

Groot
De organisatoren Jan Hemmer en Peter
Remie zijn blij met de vele vrijwilligers
die het mogelijk maken om deze enor-
me klus te klaren. Om 7.00 uur gaar de
Vrijmarkt officieel van start, maar al ver
voor deze tijd struinen mensen door de
straten van Princenhage op zoek naar
iets van hun gading. Op de Vrijmarkt
vindt u uitsluitend tweedehands spul-
len, curiosa en antiek verdeeld over
honderden standplaatsen. En de erva-
ring leert dat de belangstelling hiervoor
uit Breda en omgeving bijzonder groot
is. De Vrijmarkt gaat door tot 17.00 uur.

Route
De Vrijmarkt zal staan op de Haagweg,
Esserstraat, Esserplein, de volledige
Dreef, de Nieuwe Heilaarstraat en de
Posthoornstraat. Via de website en
facebookpagina van de Vrijmarkt kunt
u het laatste nieuws over de routes, de
veiligheid, toiletten, fietsenstallingen
en andere belangrijke en actuele infor-
matie lezen. De organisatie adviseert u
niet met de auto te komen en voor uw
fiets gebruik te maken van de fietsen-
stallingen aan Haagweg/Tuinzigtlaan
en Esserstraat/Dreef. Helaas zijn voor
de Vrijmarkt alle plaatsen al vergeven.
Voor de kindermarkt aan de Posthoorn -

straat zijn nog wel plaatsen beschik-
baar. U kunt hiervoor bellen naar 076-
5144992. 

Haagweg en Haagsemarkt
Vanaf bloemisterij Violien in de richting
van de Haagsemarkt vindt u het deel
met commerciële kramen. “Alle lokale
ondernemers – maar ook van daar bui-
ten – willen de bezoekers vanaf 10.30
uur graag kennis laten maken met hun
producten”, vertelt SEP-voorzitter
Maikel van Oosterhout.  Uiteraard zijn
er net als op de Vrijmarkt kraampjes
met etenswaren, zodat na de vele vrij-
marktmeters ook de inwendige mens
aan bod komt. “Verder zijn er kramen
met enkele goede doelen en is er op de
Haagsemarkt een kinderspeelplein met
zwevende vliegtuigjes en zal SKIP aan-
wezig zijn met een heel groot spring-
kussen”, vult Van Ooster hout aan. De
commerciële markt duurt tot 17.00 uur.

Muziek
Sep heeft op de Haagsemarkt voor een
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“Ik zie het als een bijzondere taak om nabestaanden bij te 
mogen staan. Samen in alle rust, met respect en op een

 persoonlijke manier een laatste afscheid verzorgen.”

Marc van Esch, Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

afwisselend muzikaal programma
gezorgd. Vaste gast Aogse Bluf zal ook
op deze 10e mei van zich laten horen.
Verder is er een speciaal optreden van
Tommy Lips en Sjansjee. “De afsluiting
op de Haagsemarkt is dit jaar echt heel
speciaal”, vertelt SEP-voorzitter Maikel
van Oosterhout. “We hebben vanaf
18.30 uur DJ Tommy Walker. Een jong
aanstormend talent dat net terug is uit
Miami en onder meer heeft gedraaid in
het voorprogramma van DJ Tiësto.
Omdat Tommy Walker oorspronkelijk
uit Princenhage komt, kijkt hij erg uit
naar deze dag”. Het muzikale program-
ma duurt tot ongeveer 20.00 uur. 

Traditie
Het is duidelijk dat er voor elk wat wils
is op dit grote evenement. De organisa-
tie kijkt uit naar een stralende zon en
uiteraard naar uw belangststelling en
bezoek op deze traditioneel gezellige
dag in Princenhage.

Ron van Zundert

Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Vloed 14 
te Breda

Vraagprijs
€ 212.500,-- k.k.

Dreef 3 - Breda   
076 - 515 42 03
www.mechel.nl
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Tennispark Princenhage: een update 
Hoe staat het met ons tennispark? In
dit artikel leest u de laatste stand van
zaken. Momenteel proberen vele vrij-
willigers ervoor te zorgen om de aan-
legfase van start te laten gaan.

Vleermuizen 
Voor de aanleg van de banen wilde de
Stichting Tennispark Princenhage de
bomen aan met name de kant van de
Rithsestraat kappen. Nu blijkt dat
deze bomen in een aanvliegroute van
vleermuizen staan. Omdat de vleer-
muis een Europees beschermde dier-
soort is kan de kap niet door gaan. De
banen worden nu zo geplaatst dat kap
van de bomen niet nodig is. “In plaats
van 5 kunnen we hierdoor maar 4
banen realiseren. Dat is jammer, maar
we moeten het er mee doen”, aldus de
voorzitter van de tennisvereniging 
Jan Verheij. 

Verder heeft de stichting voor de aan-
leg van het park een omgevingsver-
gunning nodig. Om deze te krijgen
vindt deze week van 6 t/m 8 mei een
uitgebreid archeologisch onderzoek
plaats. “Het heeft hiervoor ook een
sportbestemming gehad, dus we ver-
wachten geen gekke dingen”, aldus
Verheij.

Financiering
Inmiddels heeft de gemeente Breda
en de Stichting Waarborgfonds Sport
een garantstelling voor de financie-
ring gegeven. Over een financierings-
overeenkomst wordt momenteel met
de banken onderhandeld. Verder zijn
deskundigen druk doende om de
gebruikersovereenkomst tussen de
stichting (zij die het park realiseren)
en de vereniging (zij die het park gaan
gebruiken) kritisch te bekijken. Als er
meer duidelijkheid is over de omge-
vingsvergunning en financierings-
overeenkomst wordt met de notaris
een afspraak gemaakt voor het passe-
ren van de aankoop van de grond. 

Planning
Door bovenstaande factoren heeft de
aanleg een forse vertraging opgelo-
pen. Zoals het er nu naar uitziet zal de
bouw pas begin juli starten. Rekening
houdend met deze start gaat het ten-
nispark waarschijnlijk eind augustus
open. Op het terrein komt ook een

parkpaviljoen dat zowel binnen als
buiten steeds meer vorm gaat krijgen.
“We gaan dit paviljoen realiseren in
een bestaand gebouw. Tal van mensen
buigen zich over de indeling en vorm-
geving die past bij zijn bestemming”,
vertelt de voorzitter.

Hulp gevraagd
Om alles op het tennispark goed te
laten lopen zijn veel mensen nodig.
Voor bepaalde taken zoekt de tennis-
vereniging nog wat mensen. Zo is de
vereniging op zoek naar een schoon-
maakhulp die tegen een kleine ver-
goeding een paar uur per week wil
schoonmaken op het park. 

Daarnaast kijkt de vereniging uit naar
iemand die zijn horecapapieren ter
beschikking wil stellen en een sleutel-
bewaarder. Voor wat betreft het laat-
ste is het vooral belangrijk dat deze
persoon dichtbij het tennispark
woont. Geïnteresseerden kunnen zich
melden via ljpluijm@ziggo.nl. 

Stemming
“Hoe is de sfeer nu binnen de club?”
Hierover is Verheij klip en klaar. “We
staan er heel positief in. Er zijn al zo
veel stappen genomen. Eigenlijk is het
nu een paar minuten voor twaalf, zo
dichtbij zijn we wel.”. 

Ron van Zundert

Van de redactie
Volgende week verschijnt er in verband met Hemelvaart geen wijkblad. Het
eerstvolgende wijkblad verschijnt weer op 21 mei. Kopij voor dit wijkblad moet
uiterlijk donderdag 14 mei worden opgestuurd naar de redactie. 

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 

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
sinds 1930

Actie loopt van 1 april t/m 20 mei 2015 en is al l een voor Luxaf l ex Out door  zonne--

Met de vrijmarkt 

hebben we 

 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
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
Te koop: Open zeilboot - Type TOP, 
6 x 2 x 0,90 mtr. incl. bb-motor. Volledig maho-
nie. In goede staat. T.E.A.B. (desgewenst lig-
plaats en winterberging in Drimmelen beschik-
baar) - 06-51 07 30 46

FITDANKBABY - Fitness voor jou en de BABY
Nu ook in Prinsenbeek ! vanaf 3 mnd.
• Plezier voor moeder EN baby • Versterkt de
spieren • Het trainingsgewicht groeit mee •
Met originele fitdankbaby gordel •
Fitnesscentrum Prinsenbeek, Klaverveld 55
Prinsenbeek, tel. 076-820 03 26, www.fitness-
prinsenbeek.nl, fdb@fitnessprinsenbeek.nl
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39

  Wilt u uw oprit of tuin bestraten?
kwaliteitbestratingen.nl

Snel, goedkoop en vakkundig
Witte kanarie weggevlogen. Wie heeft hem
gezien? Tegen beloning terug te bezorgen. 
06-48 44 10 01

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

Staat het al in uw agenda of in de p.c.? 2 t/m 
5 juni doen we aan de avondvierdaagse mee. 
36e Avondvierdaagse: 2 t/m 5 juni. Inlichtingen:
www.avondvierdaagse-princenhage.nl
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knellende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc die
steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!
Van Opstal, Schilderwerk en Klein onderhoud -
Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49 -
www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.

Verkoopster & zaterdaghulp gevraagd!
Bakkerij Wiegers - 076-521 54 24



KONINGSDAG
2015  

De week voorafgaand aan konings-
dag bezorgde het weerbericht het
Oranje Comité Princenhage enige
zorgen. Van kou en regen was echter
helemaal geen sprake waardoor het
mede door het mooie weer een
geweldige dag werd die gevierd
werd zoals het hoort: Met spelletjes
en bingo op de Dorpswei, poffertjes
op de Haagsemarkt en een nazit met
muziek. 
Zo’n 700 spelkaarten werden er vers-
trekt; het was een drukte van belang.
Ook de bingo was zeer druk bezocht.
Het OCP kan weer terugkijken op een
bijzonder geslaagde dag. 

Armin Floren

58

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

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



10 mei: 24e Vrijmarkt Princenhage
Van 7.00 uur tot 17.00 uur lekker struinen langs meer dan 500 stands en kraampjes van de 24e vrij-
markt. Alle details vindt u in het artikel op de voorpagina.

10 mei: Groen-Wit – Dubbeldam 14.30 uur
Groen-Wit speelt de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Helaas is Groen-Wit vorige week gede-
gradeerd en zal volgend seizoen weer in de vierde klasse uitkomen.

15 mei: Wandel en match bij Princenhof
Op vrijdag 15 mei kun je om 10.00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

16 mei: Bingo KBO Princenhof. 
Op zaterdag 16 mei is er weer een gezellige bingo van KBO Breda-west
Zaal open : 13.00 uur Aanvang 13.30 uur
Kosten leden: 6 euro voor 10 ronden + superronde
Niet leden: 8 euro.
Locatie: Princenhof  Princentuin 1 Breda

17 mei "Naar de fabriek"
Van 13.00 tot 17.00 uur is het Princenhaags Museum, Haagweg 334bis, geopend met een  expositie
over fabrieken die zich rond 1880-1930 vestigden op Princenhaags grondgebied zoals Etna,  Kwatta 2,
Suikerfabriek, HKI, IGB,  Vlinderco, Saval en anderen.

28 mei: Algemene ledenvergadering Dorpsraad Princenhage.
Om 20.00 uur vindt in gemeenschapshuis de Koe de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad
Princenhage plaats. De agenda vindt u in het wijkblad van 21 mei.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Lintje voor Marga Witteveen 

Waar het weer rond Koningsdag nog wel
eens verrassend kan zijn, is de lintjesre-
gen in de week voor Koningsdag dat
allerminst. Deze oranje bui van hulde
gaat steevast vooraf aan de verjaardag
van onze majesteit. De verrassing schuilt
erin op wie de bui zal neerdalen.

Veelzijdig
Op vrijdag 24 april werd Marga
Witteveen verrast. Onder toeziend oog
van familie en vrienden werd zij
benoemd als kersvers Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Ze heeft haar
onderscheiding gekregen voor meer
dan 25 jaar inzet bij de begeleiding van
meervoudig gehandicapte kinderen
van de Koninklijke Visio in Breda. Vooral
bij de kinderkampen van deze organi-
satie is zij een dragende kracht. Verder
is Marga actief als EHBO-er en verleent
zij vrijwillig haar bijdrage aan de paar-
densport. Dit alles met veel inzet en
een grote glimlach. 

Lieve vrouw
Om het heuglijke feit op gepaste wijze
te vieren was er in de avond van 24

april een bescheiden feest bij het
Roode Hert. Mensen die ik spreek zijn
eensluidend over de decorandus. “Het
is zo’n lieve vrouw, die zo veel goede
dingen doet. Het is leuk en meer dan
verdiend dat ze eens goed in het zon-
netje wordt gezet”, verzekeren de
bezoekers mij. 

Op Koningsdag heeft mevrouw Marga
Witteveen tijdens het Wilhelmus de
nationale driekleur mogen hijsen om
zo de viering officieel te openen. En
ook dit deed zij met een stralende
lach. Minstens zo schitterend als de
onderscheiding die ze deze dag mocht
dragen.

Ron van Zundert
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Princenhaagse 

bonnenregen

Vinho Verde
fris en fruitig, een heerlijke voorjaarswijn

Casal Ventozela 2014
van €7,95   voor €6,95 

Aanbieding geldig t/m 16-05-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Zolang de voorraad strekt

Heerlijke asperge-paté
100 gr. - € 1,59

Aanbieding geldig t/m 16-05-2015 en tegen inlever  ing 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

Warme gebakken kibbeling
500 gram van € 8,75 voor € 5,95

Aanbieding geldig op 07/08-05-2015 en tegen inlevering van deze bon.

NL
206876

EG

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

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt! 

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

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

Ook zo’n last van klitten in je haar? Of elke
dag pijn als je je haar uit moet borstelen? 
Nu niet meer, met de Tangle Teezer!
Verkrijgbaar voor maar €15,50

#

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Wunderwasser
Heerlijke zomergeur vanaf €15,95
Nu bij aankoop GRATIS Beach-ball set

Aanbieding geldig t/m 16-05-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Broodjes
4 + 2 GRATIS

Dreef 17 - Breda Open vanaf 07.15 uur

Openingstijden:

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

Geldig zolang de voorraad strekt en alleen tegen inlevering van deze bon.

#

Wij staan op de braderie
met leuke aanbiedingen!

NIE
UW

Geurkaarsjes 1,99  -  6 voor 10,- 

Geurzakjes 3,50 - 3 voor10,-
15 branduren



In 2015 vindt het grootste kinderevene-
ment van 20 tot en met 24 juli plaats.
Het is de 27e editie voor kinderen van
vier tot en met twaalf jaar! Dit jaar pre-
senteert het festival maar liefst 80 ver-
schillende activiteiten van sport, spel,
fun, educatie en specials. Kinderen spe-
len vijf dagen lang in de eerste week
van de basisschoolvakantie en dit kan
niet plaatsvinden zonder de hulp van
vrijwilligers. Wil je als vrijwilliger een
bijdrage leveren aan dit festival? Meld
je dan aan via http://www.brakkenfes-
tival.nl//aanmelden/. 

Als vrijwilliger kun je rekenen op werk
dat weliswaar niet wordt betaald,
maar waar je wel veel voor terug krijgt.
Iets betekenen voor een ander geeft
voldoening én levert waardering op!
Het Brakkenfestival hanteert een vei-
ligheidsnorm van 1 vrijwilliger op 12
kinderen. Dit betekent simpelweg: hoe
meer vrijwilligers, hoe meer kinderen
de organisatie binnen kan laten.
Profiel van een Brakkenvrijwilliger:
• Je bent minimaal 16 jaar oud 
• Je bent minimaal twee dagen beschik-

baar tijdens het festival
• Je moet deelnemen aan de trainings-

avond
• Je moet een kopie van je identiteits-

bewijs inleveren bij de organisatie
• Je hebt een open, flexibele en enthou-

siaste houding
• Afhankelijk van ervaring, kennis en

wensen komen we gezamenlijk tot
een passende taak tijdens het festival

• Een goede omgang met kinderen in de
basisschoolleeftijd spreekt voor zich

Wat mag een vrijwilliger terug ver-
wachten?
• Eten & drinken (consumpties en een

lunch)
• Begeleiding, iedere vrijwilliger krijgt

een coördinator toegewezen waar je
terecht kunt

• Werksfeer, tijdens het Brakkenfes -
tival heerst een gezellige werksfeer

• Opleiding, voor bepaalde taken is het
mogelijk om gratis een cursus te vol-
gen in overleg 

• Feest om de week af te sluiten. Een
gezellige avond na afloop van het
Brakkenfestival. 

Brakkenfestival
Het Brakkenfestival is een initiatief dat

valt onder Stichting Surplus Welzijn
in Breda.  Kinderen maken in de eer-
ste week van de basisschoolvakantie
op verantwoorde manier plezier. De
missie van het Brakkenfestival is alle
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar in Breda en omgeving een zin-
volle vrijetijdsbesteding aan bieden
waarbij sociaal, educatief, cultureel
en motorisch vlak gestimuleerd
word. 

Daarbij willen wij ook vrijwilligers de
mogelijkheid geven zich te ontplooi-
en en een netwerk van bedrijven die
ondersteuning kunnen bieden aan te
sporen tot handelen. Meer informa-
tie op www.brakkenfestival.nl.

Themabijeenkomst Belastingzaken 
voor verenigingen en stichtingen 

Brakkenfestival: grootste kinderevenement van Brabant
zoekt vrijwilligers!

De Vrijwilligersacademie Breda organi-
seert maandag 18 mei de themabijeen-
komst Belastingzaken voor verenigin-
gen en stichtingen. Het doel van de bij-
eenkomst is om bestuurders van
(sport-)verenigingen en stichtingen
kennis te laten maken met de basis van
belastingen en te informeren welke
gevolgen dit heeft voor hun organisa-
tie. De themabijeenkomst is gratis toe-
gankelijk en wordt mede mogelijk
gemaakt door Marcel de Bree van
Accountenz Breda.  
De Belastingdienst controleert met
enige regelmaat verenigingen en stich-
tingen. Dan is het van belang dat alles

op orde is. En als de zaken niet goed
geregeld zijn, volgt soms een boete.
Zonde van het geld en vaak te vermij-
den.  
In deze themabijeenkomst staan we
stil bij belastingzaken die bestuurders
in de praktijk tegen kunnen komen bij
hun vereniging of stichting. Hoe zit het
bijvoorbeeld met de vergoeding die
vrijwilligers mogen ontvangen? Of met
sponsorcontracten, is de vereniging of
stichting dan BTW-plichtig?
Concurreert een sportvereniging of
wijkcentrum met zijn horeca niet met
de lokale middenstand? Van welke fis-
cale voordelen kunnen organisaties

met een ANBI-status gebruik maken?
En waar let de Belastingdienst alle-
maal op bij een controle?  
De avond bestaat uit een plenair
gedeelte van (maximaal) anderhalf
uur. Daarna is er de gelegenheid om
eigen vragen voor te leggen aan Marcel
de Bree van Accountenz Breda.  
De themabijeenkomst vindt plaats bij
Breda Actief, Heerbaan 100, Breda.
Aanmelden is gratis en mogelijk via de
website van de Vrijwilligersacademie
Breda: www.vrijwilligersacademiebre-
da.nl.
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Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle REPARATIES, 
KLIKGEBIT op implantaten en GRATIS ADVIES!

Opendag! Gewoon even binnenlopen
ma. t/m do. 9.00-16.00 uur, vrijdag 9.00-12.30 uur

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl

Dreef 3b • tel. (076)5144579

N
A
G
E
L
S
T
U
D
I
O

Nagellak blijft minimaal

2 à 3 weken mooi!

Gellack
normaal € 26,70

nu in de maand mei

€ 20,00
Incl. vijlen van de nagels.

Sierske Daas 

Huidverzorging

Doelenstraat 1, Breda

076 - 522 80 58

Zondag 10 mei

Moederdag

Violien bloemen en interieur

Haagweg 442  |  4813 XG  |  Breda

076-5226722 |  info@violien.nl  |  www.violien.nl



Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag. Tel. secre-
tariaat 5213873. Website: www.naza-
rethparochie.nl en emailadres: marti-
nus@ rkbredawest.nl Elke dag is één
pastor bereikbaar voor uitvaarten, zie-
kenzalving en ziekenzegen en andere
dringende vragen. U kunt contact

  

 

  

  

   

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

Kerkdiensten 10 mei: Oecumenische
Dienst met de Martinusgeloofs ge -
meenschap. Voor ganger ds. Saskia van
Meggelen. 17 mei: Dienst van Schrift
en Tafel. Voorganger ds. Ton Los uit
Oosterhout. Na afloop is er koffiedrin-
ken in het Kerken- en Glazenhuis.
Beide diensten aanvang 10.00u.. 

De Johanneskerk en de braderie/vrij-
markt: Na een gezamenlijke dienst
met de Martinusgeloofsgemeenschap
op zondag 10 mei, waar iedereen, jong
en oud, van harte welkom is gaat de
Johanneskerk open voor publiek. Er is
dan gelegenheid de kerk te bezichti-
gen en er is ruimte om op een andere
manier bezig te zijn met spiritualiteit:
een mooie tekst lezen, een lichtje ont-
steken bij het kruis of gewoon een
poosje luisteren naar het orgel. We
hopen velen te ontmoeten. En buiten
staan we met een stand, waarin we
ons presenteren. Tot dan!

Gelegenheidskoor We willen de Pink -
sterdienst van 24 mei een extra tintje
geven door voor deze dienst, een zang-
groep/gelegenheidskoor te formeren.
We zullen oefenen op donderdag 7
mei, maandag 11 mei en maandag 18

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Wim Daniëls in De Koe  
Op uitnodiging van het SGAP en de
Vrije Boekhandel spreekt Wim Daniëls
op zaterdagavond 30 mei over het
Brabantse dialect in gemeenschaps-
huis De Koe. 

Wim Daniels is als “taalprofessor” een
geregelde gast in diverse radio- en
televisieprogramma’s en was jaren-
lang als vaste columnist verbonden
aan het radioprogramma “Spijkers
met koppen”.

Wim Daniëls groeide op in het
Brabantse Aarle-Rixtel, met woorden
als ‘ollieklonje’, ‘brandestransie’, ‘ert-
schalle’ en ‘tantanna’. Gedreven door
zijn onstuitbare verwondering over het
dialect van zijn geboorteplaats raakte
de jonge Wim verslingerd aan de taal. 

Hij combineert taalplezier met de
wens om er alles van te weten en ook
om anderen enthousiast te maken
voor de wondere wereld van de taal. Bij

de voordrachten van Wim Daniëls valt
er altijd veel te lachen. 

Hij schreef vele boeken waaronder:  “De
taal achterna”, “Groeten uit Brabant”,
“Spijkerbalsem” , “Lang leve Wim” en

“Mieters”.  De voordracht van Wim
Daniëls begint 30 mei om 20.00 uur.
Toegangskaarten, à ¤ 7,00 zijn te reser-
veren via info@sgap.nl  en te koop bij
Bachman (Haagsemarkt 29) en de Vrije
Boekhandel ( Veemarktstraat 40).

mei. Heb je zin om mee te zingen,
meld je dan: riddermeggelen@het-
net.nl of 06-22576592.

Zomerzangavond woensdag 10 juni
19.30-21.00u. Er worden liederen
gezongen uit o.a. het (Nieuwe)
Liedboek, de Ev. Liedbundel, Huub
Oosterhuis en Joh. de Heer. De algehe-
le leiding is in handen van ds. Saskia
van Meggelen en aan het orgel zit de
landelijk bekende organist Martin
Mans. Na afloop staat de koffie klaar
in het Kerkenhuis. Toegang is gratis.
Uw vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd voor de Voedselbank van
Breda.

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

opnemen via tel: 06 14 96 21 11.
Pastores Paul Heye, Giny van der
Korput, Adrie Lint en Henny Spooren-
Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 9/10 mei. Zesde zondag van
Pasen. Geen viering in de
Martinuskerk.
Zondag 10.00 uur. Oecumenische vie-
ring in de Johanneskerk met als voor-
ganger ds. Saskia van Meggelen.
Weekend 16/17 mei. Zevende zondag
van Pasen. Zondag 11.00 uur. Viering
van Woord en Communie met als voor-
ganger pastor Adrie Lint. Een cantor
verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 10 mei 10.00 uur. (Johannes -
kerk).  Overl. fam. Sprenkels (fund).
Zondag 17 mei 11.00 uur. Jo van Loon en
dochter Corrie Luiken; Antoon
Voesenek ( jrgt).

14 Mei Hemelvaart
Geen viering in de Martinuskerk.
Viering van Woord en Communie in
O.L.Vrouw Ten Hemelopneming in
Prinsenbeek om 9.30 uur, met als voor-
ganger pastor Giny van der Korput.
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RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

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

HOEZO
 T.H.T.?

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320


