
“Kinderen zijn zo eerlijk. Daar hou ik
van. Het heeft mij in tweeënveertig jaar
zo veel inspiratie gegeven. In al die jaren
hebben mijn kinderen maar liefst
zeventien dagboeken met dierbare her-
inneringen volgeschreven.” Juffrouw
Marjan de Jong heeft vanaf volgende
week alle tijd om door haar boeken
heen te struinen. Basisschool de Eerste
Rith neemt namelijk afscheid van juf-
frouw Marjan, een vrouw met karakter.

Experimentele school
Juffrouw Marjan stond samen met
Cees Raaijmakers en Marie-Thérèse
Poitier aan de wieg van basisschool de
Eerste Rith. De school werd in mei 1975
met fanfare Fier feestelijk geopend.
“Kinderen werden op boerenkarren
door de wijk naar de nieuwe school
gereden. Man, dat was geweldig“. De
stem van Marjan zwelt aan en haar
ogen stralen als we terugblikken op de
eerste stapjes van ‘haar’ basisschool.
We waren echt een experimentele
school die werk maakte van allerlei ver-
nieuwende projecten. We mochten
putten uit de nieuwste methoden en
maakten toen al een start met zelf-
standig werken. Marie-Térèse - een
geweldige collega die ook afscheid
neemt – wist veel van biologie en nam
de kinderen gewoon lekker mee de
natuur in”, vertelt Marjan enthousiast. 

Kracht
Als ik Marjan vraag wie of wat haar het
meest is bijgebleven antwoordt ze
resoluut: “Cees Raaijmakers, oud-direc-
teur van de Eerste Rith. Deze man heeft
zo veel voor de school betekend. Aan de
ene kant gaf hij echt leiding aan men-
sen en aan de andere kant kreeg je alle

ruimte om dingen uit te proberen.” Eén
van de grote passies van juf Marjan is
muziek. Als ze liefdevol vertelt hoe ze
haar kinderen van groep 4 vroeger
muziekles gaf, lijken haar ogen zelfs
even zachtjes mee te zingen. Het muzi-
kaal niveau in haar groep was hoog.
Het recept hiervoor is er één die
sowieso past bij goed onderwijs. “Ik wil
altijd het beste uit kinderen halen.
Enerzijds hecht ik aan rechtvaardigheid
en aan de andere kant ben ik recht door
zee’’, vertelt Marjan in klare taal.

Ouders
Morgen (vrijdag 10 juli) is er om 15:30 uur
een receptie op school voor ouders, oud-
leerlingen en (oud-)collega’s. Dit wordt
voorafgegaan door een picknick samen
met haar klas. De ouders hebben zelf
voor een high-tea gezorgd. Van de groep
ouders die dit organiseert heeft een aan-
tal  zo’n 25 jaar geleden zelf bij Marjan in

Marjan de Jong: een monument zwaait af
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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de klas gezeten. “Het is gewoon een
geweldig mens. Ze kon altijd zo heerlijk
zingen”, weet een ouder zich te herinne-
ren. “Het is een duidelijke juf die er echt
àlles uithaalt. Bij juf Marjan komen de
leerlingen op de eerste plaats.” Het is
veelzeggend dat deze ouders zich met
liefde inspannen om hun oud-juf en nu
leerkracht van hun eigen kinderen een
mooi afscheid te geven. 

Afscheid
Nu het pensioen lonkt wil Marjan meer
tijd vrij maken voor sport, lezen, teke-
nen en handwerken. “Het contact met
mijn collega’s zal ik nog het meest
gaan missen. ’s Morgens binnenkomen
en praten over niks, heerlijk”, glundert
Marjan. Mocht u morgen rond half vier
de hand willen schudden van deze kun-
dige vakvrouw dan bent u natuurlijk
van harte uitgenodigd.

Ron van Zundert

“Ik wil er zijn om familie en betrokkenen, de dagen vanaf
overlijden tot en met het afscheid, die ondersteuning

en begeleiding te bieden die zij wensen.”

Theo Jansen, Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl Overweegt u de verkoop van uw woning?

Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Melkfabriekstraat 7

te Breda

Vraagprijs
€ 245.000,-- k.k.

Dreef 3 - Breda   
076 - 515 42 03
www.mechel.nl

 

 
 

 

 
 

  

Heb jij een peuter van 2 of 3 jaar? 
Peuteropvang of voorschoolse educatie is goed is voor alle kinderen 
vanaf 2 jaar. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bieden 
we dit aan in peutertuin Ukkepuk. Geef jij je kind ook op voor een 
leuke en leerzame tijd én voor een goede start op de basisschool? 

Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken! 

Wil je meer informatie?  
Je kunt ons bellen: (076) 504 56 05 
of mailen: serviceteam@kober.nl .
Of kijk op onze website www.kober.nl

 

Ken je peuteropvang Ukkepuk al?
Je vindt ons aan de Doelen 36 in Princenhage

www.kober.nl 

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076?522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
sinds 1930

#
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zijn. Zo kun je cupcakes versieren, UNI-
CEF spelletjes doen en je laten schmin-
ken. De entree is gratis en de volledige
opbrengst gaat naar UNICEF.

colofon
Wijkblad Princenhage is een uitgave
van de Stichting Wijkblad Princenhage
en verschijnt ook in Westerpark.
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Helma Raaijmakers
Armin Floren
Ron van Zundert
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Drukkerij van den Wijngaard, 
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drukkerij@vandenwijngaard.nl
Telefoon: 076-5213700. 

Drukkerij van den Wijngaard is niet 
aan sprakelijk voor de inhoud van het
wijkblad.
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Voor bezorgklachten of aanmelden als
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Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal
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Niets mag uit het Wijkblad worden
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de redactie.

Op zaterdag 11 juli organiseren Céline
Lustig, vrijwilliger bij UNICEF en moe-
der van twee kinderen op basisschool
Sinte Maerte , en het UNICEF team
Breda een Kinderspulletjesbeurs. Doel
is om geld in te zamelen voor acties
van UNICEF en om kinderen en ouders
bewust te maken van het feit dat niet
alle kinderen het overal even goed heb-
ben in de wereld. De beurs is van 11:00
tot 17:00 uur en wordt gehouden op
het schoolplein van Sinte Maerte. 

Ludieke attracties
Elke jaar word door het UNICEF team
Breda een Kinderspulletjesbeurs geor-
ganiseerd met allerlei ludieke attrac-
ties voor kinderen. Het is een mooi
moment voor de kinderen van onze
stad om even stil te staan bij die ande-
re kinderen in de wereld die het niet zo
breed en leuk hebben. Naast de ver-
koop van boeken, speelgoed en kle-
ding, zullen er ook activiteiten te doen

SKIP kinderweekend in de Tropen

Als je vér vooraf een datum prikt voor
een buitenactiviteit is het in de regel
maar afwachten of je mooi weer krijgt.
Er zijn zelfs verenigingen die denken
dat het helpt als je een worst gaat offe-
ren aan Clara. Clara betekent “helder”,
“glanzend”, “blinkend”. Toen kort voor
het kinderweekend van SKIP bleek dat
de dag onder tropische omstandighe-
den zou gaan verlopen kwam SKIP met
een heus hitteplan: genoeg schaduw-

plekken, veel drinken, verplicht insme-
ren om het uur, alle luchtkussens door-
lopend nat houden…. Een kleine greep
uit de getroffen maatregelen. 

Warm
De vele kinderen die ondanks de warm-
te op zaterdag tóch richting Dorpswei
waren gekomen, hadden echter weinig
last van de warmte. Er werd gerend en
gespeeld dat het een lieve lust was.
SKIP had gezorgd voor water, véél water,
héél veel water. De kinderen vermaak-
ten zich er opperbest mee. Na de spelle-
tjesmiddag volgde het eten (natuurlijk
frietjes), een bingo en een avondactivi-
teit. De voorzitter van SKIP Rick van Buel
was ontvoerd en de kinderen moesten
hem in de wijk gaan zoeken. Op zondag
konden de kinderen drie workshops vol-
gen: bloemschikken, schminken, t-shirt
ontwerpen, dansen, knutselen en schil-
deren. Een lekker creatief middagje dus.

SKIPPEN
Normaal gesproken betekent iets SKIP-

PEN dat je het maar moet overslaan.
Dat valt in het geval van de SKIP-activi-
teiten niet aan te bevelen. SKIP is er

wederom in geslaagd om basisschool-
kinderen een mooi weekend te bezor-
gen. Het blijft uniek dat een club met
jonge mensen zich zó inzet voor de
basisschooljeugd. 

De foto’s die we er namen kunt u bekij-
ken op onze Facebookpagina of op
www.skipprincenhage.nl 

Armin Floren

Kinderspulletjesbeurs

In de zomer, als veel activiteiten op een
laag pitje staan, zijn mensen die niet
op vakantie zijn en een klein sociaal
netwerk hebben vaak wat eenzaam.
Wat zou het dan leuk zijn als die oude
buur, dat verre familielid of iemand uit
je straat een kaartje of e-mail krijgt
met een uitnodiging. De Coalitie Erbij
organiseert deze kaartenactie.

Hoe kun je meedoen?
Met één telefoontje of mailtje bestel je
het aantal kaarten dat je nodig hebt,
zowel papieren als e-cards. Stuur de

kaart met je uitnodiging aan je buur-
man, vriendin, kennis of familielid. Een
passende invulling is gauw gevonden:
een bezoekje thuis, een kopje koffie in
dat leuke restaurant in het bos, een
wandeling of shoppen in de stad. Een
ritje door de streek, een zomerfestival
bezoeken: de mogelijkheden zijn ein-
deloos. Zet je idee en uitnodiging op de
kaart en verzend de kaart of geef hem
persoonlijk. Bel voor het bestellen van
kaarten of voor meer informatie: WIJ
(076) 525 15 00. Kijk ook op: www.wie
nodigjijuit.nl en www.eenzaam.nl

Vagevuur.net weblog van Adrie Lint
Adrie Lint, pastor van de Nazarethparochie, schrijft regelmatig artikelen op zijn
weblog www.vagevuur.net.  Ze zijn beslist de moeite waard om te lezen voor hen
die geïnteresseerd zijn in God, kunst, internet, spiritualiteit, kerk en geloof. 

Adrie Lint schrijft hierover: “Ik heb helaas de indruk dat de rooms-katholieke kerk
of katholieke gelovigen amper de evangelische en spirituele kracht van het inter-
net gebruiken. Natuurlijk hebben steeds meer parochies, kerken en bisdommen
hun eigen websites. Zij worden meestal alleen ingezet om informatie uit te wis-
selen. Ook nodig natuurlijk, maar de kracht van het internet kan veel intenser en
spiritueler zijn, want Gods Geest spreekt waar Zij wil. Naar mijn persoonlijke
bezieling, dus ook op het internet. Daarom pak ik in de zomer van 2015 de draad
van het wereldwijde web weer op.” Armin Floren

Kaartenactie Coalitie Erbij: wie nodig jij uit? 

De medewerkers van

Drukkerij Van den Wijngaard 

danken Cees Rombouts 

voor zijn jarenlange inzet 

voor het Wijkblad Princenhage!

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



Dinsdag 14 juli Stoepconcert BSUR
Popkoor BSUR geeft om 20:00 uur een gratis concert op de stoep bij het terras van Café Het Roode
Hert aan de Haagsemarkt 34/35. Met dit optreden wordt het seizoen afgesloten en de zomervakan-
tie ingeluid. Bij slecht weer vindt het concert plaats in De Koe. Raadpleeg hiervoor de website
www.bsurbreda.nl of de Facebookpagina.

Woensdag 15 juli Bingo Westerwiek
Vanaf 13:30 uur is iedereen welkom in de Westerwiek, Argusvlinder 298, voor een grote bingo met
mooie prijzen. Er worden 8 rondes gedraaid voor 6 euro en een koopronde voor 1 euro. Na afloop kunt
u frites met een snack eten. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan Verstraeten, 06
53978571. 

Woensdagmiddag en vrijdagavond jeu-de-boules
Ook in de zomervakantie gaat het jeu-de-boulen op de Dorpswei gewoon door. Iedere woensdag-
middag van 14:00 tot 17:00 uur kan er een balletje worden gegooid. Iedereen is welkom, speciaal de
senioren. Ook iedere vrijdagavond is iedereen welkom vanaf 20:00 uur. Kosten voor deelname: 1 euro.

Zaterdag 15 augustus En Plein Public Princenhage
Bram Schouw, Anouk van den Berg en Bernadette van den Driest gaan aan de slag in Princenhage met
de voorstelling BuurCultuur Princenhage: Er zit muziek in Princenhage. Samen met buurtbewoners
willen ze een voorstelling maken. De voorstelling wordt gegeven op zaterdag 15 augustus op de
Haagsemarkt van 14:00 tot 18:00 uur. In de week voorafgaand aan de voorstelling wordt er gerepe-
teerd. Kom jij uit Princenhage en vind je het leuk om mee te doen, dan kun je je aanmelden per e-mail:
anoukvdberg@gmail.com of telefonisch: 06-44669403. Voor informatie: www.enpleinpublic.nl.

Zaterdag 29 augustus Vincent Vincent Vincent Princenhaags Museum
Van 12:00 tot 17:00 uur kan voor het eerst de expositie Vincent Vincent Vincent worden bezocht in het
Princenhaags Museum, Haagweg 334bis. De expositie gaat over drie generaties Van Gogh’s die in
Princenhage hun sporen nalieten: grootvader Vincent, dominee van de Grote Kerk in Breda, oom
Vincent, de kunsthandelaar woonachtig in huize Mertersem, en de alom bekende schilder Vincent.

Zondag 30 augustus officiële opening Vincent Vincent Vincent
Burgemeester Paul Depla opent de tentoonstelling Vincent Vincent Vincent en het activiteitenpro-
gramma daaromheen. Om 14:00 uur is eerst een bijeenkomst in de Johanneskerk met een inleiding
en zang en muziek. Om 14:30 uur vindt de eerste Van Gogh wandeling plaats die eindigt bij het
Princenhaags Museum voor een bezoek aan de tentoonstelling.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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Van de redactie
De redactie wenst Princenhage een
prachtig mooie zomer! Vandaag komt
ons laatste nummer uit van dit sei-
zoen. Ons eerste nummer na de
zomervakantie verschijnt op 3 sep-
tember. Tot donderdag 27 augustus
kunt u nieuws aanleveren voor het
eerste nummer na de zomervakantie
op wijkbladprincenhage@gmail.com 

Uiteraard blijven we actief op de web-
site www.wijkbladprincenhage.net en
op Facebook. Als u nieuws heeft, 
laat het ons gewoon weten.

Alexandra Middendorp - Armin Floren
Corné Wijnings - Helma Raaijmakers
Ron van Zundert

Inschrijving 
Weilandgames 2015 geopend

Op zondag 27 september van 12:00 tot 17:00 uur organiseren C.C. ’t Aogje
en SGAP voor de twaalfde maal de Weilandgames, die traditiegetrouw
plaatsvinden op de Dorpswei aan de Dreef in Princenhage. De strijd draait
om de eer en een prijs van 100 euro. Voordat u gaat genieten van een wel-
verdiende vakantie, kunt u uw team eerst nog even inschrijven.

De Weilandgames bestaan uit verschillende onderdelen waar verschillen-
de vaardigheden voor nodig zijn. Fysieke kracht, behendigheid en tactiek
worden afwisselend ingezet bij een hindernisbaan, een waterglijbaan en
denkspellen. Iedereen kan meedoen: families, buren, vrienden en club-
teams. Een team bestaat uit (minimaal) 5 personen inclusief een captain.
Inschrijven kan vanaf nu tot 21 september door een e-mail te sturen naar

weilandgames@cctaogje.nl. 

Maximaal tien teams kunnen deelnemen. De volgorde van
binnenkomst is bepalend voor deelname. 
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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 

Balletschool Nana Vanderpluym
i.v.m vakantie zijn wij 

gesloten van 

25 juli t/m 30 augustus

Schrijft u zichzelf of uw kind nog in 

voor de vakantieperiode, 

dan betaalt u geen inschrijfgeld!

Voor inschrijven of meer info

bel: 076-521 88 86

Zie: www.cambre.nl voor alle info

Dreef 34a, Breda 076-5218886/5200620

Haagsemarkt 28
4813 BB Breda

tel. 076?5211040
Fax 076?5222617

Ook deze week presenteren wij
het beste voor de Barbeque!

Van bbq worstjes tot malse 
entre côtes, sauzen en salades.

Natuurlijk uit eigen keuken.

Wegens vakantie zijn wij gesloten
van 27 juli t/m 16 augustus.

Sinds 1863

 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
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

Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave
076-542 01 61 of 06-54 35 55 33

  Wilt u uw oprit of tuin bestraten?
kwaliteitbestratingen.nl

Snel, goedkoop en vakkundig
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
Wegens verhuizing te koop: rolgordijn, 
(crème, voor de huiskamer). Hagehof of
Schuurkerkstraat - 1/2 jaar oud - Tel. 076-521 06
18 / 06-28 81 35 64
JUULSYOGA : KINDERYOGA - YINYOGA - POWER
YOGA - PILATES - KINDERFEEST - NATUURLIJKE
VOEDING en COSMETICA ** NIEUW ** Vanaf
september KINDERYOGA (tot 12 jaar) en 
TIENERYOGA (vanaf 12 jaar). Kijk voor meer info
op www.juulsyoga.nl | Haagweg 361 | 
06 18 68 97 74 | juul@juulsyoga.nl

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



Straatnamen in Princenhage: 
Mgr. van Genkstraat

Vooraankondiging Visdag Princenhage 2015
Voor de vierenveertigste keer organiseert het Comité Visdag Princenhage een
dagje vissen op de Oosterschelde. Dit jaar vindt de Visdag plaats op 11 oktober.
Zoals altijd vertrekken de deelnemers om 7:00 uur met de bus naar Yerseke, waar
drie boten klaarliggen. Vertrekplaats is De Posthoorn.

Vissen kan tot 16:00 uur, waarna de terugreis naar Princenhage wordt aanvaard.
Vervolgens vindt ’s avonds om 19:00 uur de mosselmaaltijd plaats in De
Posthoorn.  Aansluitend is een loterij georganiseerd met mooie prijzen. De hoofd-
prijs is, zoals ieder jaar, een verrassing.
Mocht u interesse hebben om aan deze Visdag deel te nemen, dan kunt u contact
opnemen met Gerard Reniers op (076) 593 20 20 of een mail sturen naar
gpm.reniers@versatel.nl.

Namens het Comité Visdag Princenhage
Jan van Nunen, Rein Nuiten, Gerard Reniers

Groep 7 
KBS Sinte Maerte 

speelt voor proefkonijn 

Vier kinderen van basisschool Sinte
Maerte kwamen met een speciaal ver-
zoek. Ze waren druk bezig met een pro-
ject over Princenhage en vroegen of ze
misschien ook iets mochten schrijven
voor het Wijkblad. Maar natuurlijk
mag dat. Hier is hun verhaal:

Groep 7 heeft een nieuw project
gestart. In dat project zijn allen zaak-
vakken verwerkt. Iedere middag gaan
ze aan hun project werken. In de
groepen worden de volgende projec-
ten uitgewerkt:
• 7a: De vakantieshow
• 7b: Hoe wordt het nieuws

gemaakt?
• 7c: Een leven lang fit.
• 7d: Mythen en legenden

Alle kinderen zijn er actief mee bezig.
Ze zijn het project gestart omdat, de
leerboeken uit waren en er moest
nog wel steeds gewerkt worden. De
kinderen leren, door zelf met hun
onderwerp aan de slag te gaan. Er is
in groep 7 een juf bij gekomen die op
de Driezwing heeft gewerkt. En die
had een idee om aan dit project te
werken. Toen ze over het project ver-
telde waren alle leraren enthousiast.
We hebben voor u een paar leerkrach-
ten om een reactie gevraagd.

De directeur (Paul Kerkhofs) zei: ‘’Wat
een energie bij alle juffen en mene-
ren! Ik zie lachende smoeltjes tijdens
de lessen. Ontspanning maar ook
leren.” Juf Inge van 7a zei: ‘’ Iedereen is
actief bezig. Niemand zit stil.’’
Meneer Bart van 7b zei: ’’De kinderen
zijn heel enthousiast.’’
Onze meningen:  we hebben veel
geleerd op een leuke manier. Het was
TOP om te doen. De meesters en  juf-
fen hebben hard gewerkt om het leuk
te maken voor ons allemaal.

Lotte, Mara, Maus en Sascha

Dit voetpad van de Nieuwe
Heilaarstraat naar de Wethouder van
Haperenstraat vormt één geheel met
de Pastoor Boumanstraat. Aan de
westzijde van het pad stond een fraaie
oude boerderij, die al in de zeventiende
eeuw (vestbrief uit 1684) aangeduid
werd als Ravenstein. Enkele jaren gele-
den werd deze afgebroken en kwam er
een grote villa voor in de plaats.

Monseigneur van Genk, geboren
Princenhagenaar
In het decembernummer van 1975 van
het wijkblad schreef historicus
Herman Dirven over de achtergrond
van Johannes van Genk: ‘In 1709 vestig-
de zich te Princenhage Cornelis
Johannes van Genk, gehuwd met
Maria Jacoba Nuyts. Tussen 1752 en 1775
zijn in dit gezin twaalf kinderen gebo-
ren. Een van de zoons was Adrianus van
Genk, geboren 5 november 1759 te
Princenhage, die omstreeks 1790
huwde met Margaretha (Margo)
Oomen, geboren 18 januari 1764. 

Haagsemarkt 17
Deze Adrianus was winkelier en vestig-

de zich in het pand waar nu drogisterij
Brocks, Haagsemarkt 17, is gevestigd. In
dit gezin werden tien kinderen gebo-
ren, waaronder Johannes van Genk, die
op 9 september 1803 boven de winkel
is geboren. Na de dorpsschool werd
Johannes –na veel zelfstudie thuis- op
17-jarige leeftijd aangenomen op het
groot seminarie te Hoeven. Op 20
februari 1827 werd hij priester gewijd
en als kapelaan benoemd op de Beek.
In 1832 werd hij pastoor te Willemstad’.

Bisschopcoadjutor
Toen in 1853 de bisschoppelijke hiërar-
chie in Nederland was hersteld, werd
Mgr. Van Hooijdonk de eerste bisschop
van Breda. Op 47-jarige leeftijd werd
Johannes van Genk bisschopcoadjutor
met recht van opvolging en benoemde
Mgr. Van Hooijdonk hem tot secretaris-
generaal van het nieuwe bisdom
Breda. Na het overlijden van Mgr. Van
Hooijdonk in 1868 werd Johannes van
Genk de tweede bisschop van Breda.
Hij leidde het diocees tot zijn dood op
10 maart 1874. Hij werd begraven op
Zuilen. 

Helma Raaijmakers
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Princenhaagse 

bonnenregen

Pastis 51, 1 ltr  -  van €21,95  voor €20,45
Pernod, 0.7 ltr.  -  van €18,60  voor €17,45
Ricard, 0.7 ltr  -  van €18,15  voor €17,25

Aanbieding geldig t/m 18-07-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Zolang de voorraad strekt en tegen inlevering van deze bon.

Oude Jans excellent
18 maanden gerijpt / 100 gr. - € 1,49

Laat gratis uw kaas vacuum verpakken voor op vakantie

Geldig zolang de voorraad strekt en tegen inlever  ing van deze bon.

#

# #

#

# #
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

Hollandse nieuwe, vangst 2015
* vers van het mes * 

5 voor €8,50 + 1 gratis!
Aanbieding geldig op 9/10-07-2015 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

Bij aankoop van een shampoo 
20% korting op een 

conditioner of masker naar keuze!

#

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Voor ongemak op reis!
Probactiol duo

voor normale stoelgang en weerstand

Nu met Gratis reistasje

Aanbieding geldig t/m 18-07-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Bij aankoop van 6 zachte broodjes, 

6 zachte broodjes GRATIS

Dreef 17 - Breda Open vanaf 07.15 uur

Openingstijden:

Past. v. Spaandonkstr. 31

4813 BR?Breda

tel. 076 5 213 900

breda@dehuisdrukker.nl

Kijk voor meer aanbiedingen op www.breda.dehuisdrukker.nl

#

500 visitekaartjes
voor slechts € 35,00
(full color / excl. opmaak / excl. btw)

Fijne vakantie- & reisspelletjes
Juf- & meester kadootjes



Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag. Tel. secreta-
riaat 5213873. Website: www.nazareth-
parochie.nl en emailadres: martinus@
rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving en ziekenzegen en andere drin-
gende vragen. U kunt contact opne-
men via tel: 06 14 96 21 11. Pastores Paul
Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Tijdens de vakantieperiode is er in de
Nazarethparochie op zondag maar één
viering volgens onderstaand rooster:
Zondag 12 juli 11.00 uur 

Moeder Gods in Effen
Zondag 19 juli 11.00 uur 

Martinus Princenhage
Zondag 26 juli 11.00 uur 

Moeder Gods Effen
Zondag 2 augustus 11.00 uur 

Martinus Princenhage
Zondag 9 augustus 11.00 uur 

Moeder Gods Effen
Zaterdag 15 augustus 10.00 uur

Martinus Princenhage
Zondag 16 augustus 11.00 uur 

Martinus Princenhage
Zondag 23 augustus 11.00 uur 

Moeder Gods in Effen
Zondag 30 augustus 11.00 uur

Martinus Princenhage
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Zorgcentrum Haga
7 augustus 10.30 uur Woord en
Communieviering met als voorganger
pastoraal werker Wilhelmien Franken.

  

 

  

  

   

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

Kerkdiensten Johanneskerk zomerpe-
riode (10.00u.)
12 juli: Doopdienst. Ds. Saskia van
Meggelen. Na de dienst is er gelegen-
heid de doopouders te feliciteren en
een kopje koffie of thee te drinken in
het Kerken- en Glazenhuis.
19 juli: Dienst van Woord en Gebed. 

Ds. Aries van Meeteren
26 juli: Dienst van Woord en Gebed. 

Ds. Martin Wagenvoorde
2 augustus: Johanneskerk gesloten. 

U bent welkom in de Grote Kerk
9 augustus: Dienst van Woord en
Gebed. Ds. Martin Wagenvoorde. 
16 augustus: Johanneskerk gesloten. 

U bent welkom in de Grote Kerk 
23 augustus: Dienst van Woord en
Gebed. Martin Wagenvoorde
30 augustus: Dienst van Woord en
Gebed. Ds. Saskia van Meggelen

Kerkdiensten Grote Kerk zomerperiode
(10.30u.)
19 juli: Oecumenische Viering verzorgd
door Evang. Gemeente Jefta 
26 juli: ‘Voluit leven met beperkingen’
2 augustus: ‘De hartslag van het leven’
9 augustus: ‘Kun je nog zorgeloos zijn
in deze tijd’
16 augustus: ‘Leven in overvloed’
23 augustus: Oecumenische viering
verzorgd door Ekklesia Breda 
30 augustus: Evensong m.m.v.
Sacramentskoor om 17:30 uur

Vakantie:
Van 13 juli t/m 5 augustus is ds. Saskia
van Meggelen met vakantie. In bijzon-
dere gevallen zal ds. Wagenvoorde
waarnemen. U kunt zich bij hem
(5217402) of bij Mieke Frankfoorder
(5146523) melden. 

Voor uw agenda
• 13 september Startzondag
• 23 september Herfst Zangavond

Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag- t/m donderdagmorgen van
9:30 tot 12:00 uur. De Straatraad komt
bijeen op woensdagmorgen van 9:30
tot 11:30 uur.  Meer informatie vindt u
op www.annahuis.nl en www.straat-
krantbreda.nl 

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H.v.Wijk. Tel. 5651807 

Tenslotte Iedereen een goede zomer-
tijd toegewenst!

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Misintenties
Zondag 19 augustus 11.00 uur. Toos en
Christ Bastiaansen (fund). Zondag 23
augustus 11.00 uur. Overl. echtpaar Van
Mierlo-Plouvier.

Engelse viering
Op zondag 12 juli en zondag 9 augustus
is er om 14.00 uur een Engelse viering
met pater Savio als voorganger. U bent
van harte welkom.

In memoriam: Toon Marijnissen
Toon Marijnissen werd op 24 januari
1938 geboren in Roosendaal en over-
leed op 3 juni 2015 in de Jura (Frankrijk).
Zijn vrouw Doortje omschreef zijn
levensloop op het gedachtenisprentje.
“Toon, oftewel Tonnie werd als eerste
kind in het gezin Marijnissen geboren
en kreeg nog een zusje, Elly. Het leven
was hem welgezind en toen hij er de
leeftiojd voor had begon hij met zijn
ouders mee te werken in hun busbe-
drijf ‘De Blauw Vogel’. Door het vroege
overlijden van zijn vader werd hij op 23-
jarige leeftijd ‘de baas’. Samen met zijn
moeder stroopte hij letterlijk en figuur-
lijk de mouwen op en bouwden zij het
bedrijf uit. In 1966 trouwde hij met een
meisje van ‘boven de sloot’ en 9 jaar
later vestigde de Blauwe Vogel zich,
inclusief de 4-koppige kinderschaar op
de Ettensebaan waar Ido werd gebo-
ren. Toon genoot van het bedrijf, maar
de harde zakenwereld en de verande-
rende bedrijfsvoering maakten hem
ongelukkig. Het bedrijf werd verkocht
en er kwam ‘lucht’ in zijn bestaan.
”Tonedagen’, langere vakanties samen
en in 1998 vond hij uiteindelijk  z’n
stekkie in de Jura. Voor Antoine, toch
een echte Brabander, werd het bestaan
dáár een Paradijs! Ecoute, écoute, láme
du Jura, elle est lá, elle est lá, lame de
mon pays’.En zo luisterde de ziel van
onze Toon in de Jura naar die roep van-
uit de hemel en verliet hij dit aardse
leven in volle rust. Á Dieu, Antoine.

Vers in ’t Aogje
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Uitvaartverzorging 
van Gemert

Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
tel: 076 - 521 28 68

www.gemert-uitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een persoonlijke verzorging 
van crematie of begrafenis.

Vraag ons gratis 
informatiepakket aan.

Uw wens ... onze zorg

Dreef 3b • tel. (076)5144579

Onze relaties beoordelen 
ons met gemiddeld 8.5

Lees op onze website de reviews!
www.vandenwijngaard.nl

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


