
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Wijkblad Princenhage geheel in nieuwe stijl 

Tijdens het zomerreces 
is er door de redactie 
van Wijkblad Princen-
hage hard doorgewerkt 
om een geheel ver-
nieuwd Wijkblad samen te stellen, met 
assistentie van DRD Support. Vanaf dit 
nieuwe seizoen hebben we alle zaken 
geheel in eigen beheer. Zoals u ziet is 
het blad voortaan fullcolour en heeft 
het een meer eigentijdse uitstraling 
gekregen. 

We hebben ons team versterkt met een 
nieuw redactielid voor de eindredactie: 
Leonore Pulleman. Ze heeft een eigen 
bedrijf Pulleman Tekst & Communicatie 
op de Haagdijk en ze schrijft veel: zakelij-
ke teksten, taalcolumns en zelfs boeken. 
Voor het Wijkblad redigeert Leonore tek-
sten, deelt ze in en maakt ze klaar voor 
opmaak en druk. We zijn erg blij dat we 
Leonore bij ons team hebben. 

Nieuwe website
We hebben onze website geheel ver-
nieuwd. Hierop kunt u voortaan veel 
meer informatie vinden dan voorheen 
en ook aan geheugenruimte hebben we 
geen gebrek meer waardoor we weer 
lekker veel foto’s kunnen plaatsen van 
alle gebeurtenissen in Princenhage die 
het nieuwe seizoen op stapel staan.  Ui-
teraard gaan we verder op onze site met 
het brengen van het laatste nieuws. 

U vindt onze website op het vertrouwde 
adres: www.wijkbladprincenhage.net.Op 
Facebook is het aantal volgers boven de 
2.500 gekomen.

Uitbreiding verspreidingsgebied 
Voorheen had het Wijkblad een oplage 
van 5.500. Dit hebben we uitgebreid naar 
6.500. Voortaan krijgt ook een groot deel 
van de Heuvel het Wijkblad Princenhage 
in de bus. Het team van bezorgers is uit-
gebreid tot 22 bezorgers. Op de foto ziet 
u alle bezorgers die bij u het Wijkblad 
gaan bezorgen. We wensen hen veel 
succes! 

Adverteren
Ook alle advertenties hebben we voort-
aan in eigen beheer. Mocht u interesse 
hebben om te adverteren of een prikker 

te plaatsen, dan vindt u alle informatie op 
onze site. 

Inleveren kopij
Als u namens een club of vereniging ko-
pij wilt aanleveren dan kunt u uw bijdrage 
mailen naar wijkbladprincenhage@gmail.
com. Uw bijdrage moet uiterlijk donder-
dagavond 19.00 uur zijn ingeleverd. Bij-
dragen die later worden verstuurd kun-
nen wij helaas niet meer meenemen voor 
het eerstvolgende Wijkblad. 

Tot slot willen we graag drukkerij van den 
Wijngaard hartelijk bedanken voor al die 
jaren waarin we een fi jne samenwerking 
hadden. We hopen dat de nieuwe stijl u 
bevalt en dat u ook in het nieuwe seizoen 
weer graag het Wijkblad Princenhage 
leest. 
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Onze bezorgers van het nieuwe seizoen 2015-2016

W I J K B L A D

Eigentijdse uitstraling voor wijkblad in fullcolour

Door Armin Floren

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

Haagsemarkt 4 D5 
Breda

Vraagprijs: 
€ 369.000,-- k.k.

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

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“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
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VINCENT, VINCENT, VINCENT 

Waarom drie maal Vin-
cent? De eerste naam 
verwijst naar Vincent 
van Gogh, de groot-
vader van de schilder 
die is geboren in 1789 en overleden 
te Breda in 1874. Opa van Gogh was 
de dominee van de Grote Kerk en de 
KMA. Hij is begraven bij zijn echtge-
note Elisabeth Huberta Vrijdag (1790-
1857) op de protestante begraafplaats 
Haagveld.  

Zijn zoon is de oom van de schilder die 
wij kennen. Hij heet ook Vincent van 
Gogh (1820-1888) en was gehuwd met 
Cornelia Carbentus (1829-1913). Deze 
oom was medevennoot van kunsthan-
del Goupil (Den Haag/Parijs/Londen). In 
1871 is oom Vincent met zijn vrouw naar 
Princenhage gekomen. Daar woonden zij 
boven Kaatje Jans voordat zij de nieuw-
bouw aan de Haagweg (nu op de hoek 
van de Esserstraat) konden betrekken. In 
zijn villa Mertersem hingen bij zijn dood 
in 1888 honderden schilderijen, waaron-
der Franse impressionisten en topstuk-
ken van de Haagse school. Oom Vincent 
is degene geweest die Vincent aanmoe-
digde kunstschilder te worden. Ook oom 
Vincent en zijn vrouw zijn begraven op 
Haagveld. 

Vincent de schilder
Is geboren in Zundert op 30 mei 1853 
en gestorven in Auvers sur Oise op 29 
juli 1890 en aldaar begraven. Zijn vader 
Theo, broer van de kunsthandelaar, was 
predikant in Zundert, Etten en Nuenen. 
De jonge Vincent heeft in zijn veelbewo-
gen leven op veel adressen in binnen- en 
buitenland gewoond en gewerkt. Toch 
bezocht hij regelmatig zijn ouders in het 
Brabantse land, waar hij ook vele wer-

ken tot stand bracht. Ook met zijn broer 
Theo, die in Parijs een kunsthandel had, 
onderhield hij nauwe contacten. Een van 
de 25 raampjes die in de Martinuskerk de 
geschiedenis vertellen van de kerk vanaf 
1261 getuigt hiervan.

Brief aan broer
Vanuit Etten schrijft Vincent op 31 decem-
ber 1876 een brief aan zijn broer Theo. In 
deze brief komt een passage voor waarin 
hij over zijn bezoek aan zijn oom in Prin-
cenhage vertelt: “Gisteren was ik nog  bij 
oom Vincent om hem te vertellen dat ik 
dadelijk naar Dordt was geweest, het was 
een stormachtige avond gij kunt u den-
ken hoe mooi die weg naar Prinsenhage 
was met de donkere wolken met hun zil-
veren randen. Ik ging ook nog even in de 

Roomsche kerk waar een avonddienst 
was. Het was een mooi gezicht al die 
boeren en de boerinnen met hun zwarte 
kleeren en witte mutsen en de kerk zag 
er zeer vriendelijk uit bij het avondlicht”.

12 September open monumentendag
Zaterdag is de Martinuskerk open van 
11.00 tot 17.00 uur. Dan kunt u niet al-
leen de schoonheid van de prachtige 
glas-in-loodramen (en het raampje met 
Vincent van Gogh) bewonderen, maar 
ook de toren beklimmen. Ton Driessen 
heeft een vitrinekast ingericht met vele 
wetenswaardigheden over Vincent.

Eén van de 25 raampjes in de Martinuskerk.

Drie Vincents in Breda en Princenhage

Door Helma Raaijmakers 

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

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

HEEL VEEL SUCCES 
MET HET WIJKBLAD 

NIEUWE STIJL!
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open monu 
mentendag
11-13 september

kunst &
ambacht

www.omdbreda.nl

Open monumentendag 
Princenhage 12 september

Het thema van Open 
Monumentendag 2015 
is “Kunst en Ambacht”. 
In het centrum van 
Breda, de Belcrum en 
PRINCENHAGE is een heleboel te 
doen. We beperken ons hier tot wat 
er in Princenhage op stapel staat. 
Voor het gehele programma zie:
www.openmonumentendagbreda.nl.

Op diverse locaties in Princenhage (zie 
hieronder) zijn er op zaterdag 12 sep-
tember rondleidingen, verhalenvertellers, 
tentoonstellingen, workshops en muziek. 
Ook is het mogelijk om op de foto te gaan 
met een Vincent van Gogh look-a-like op 
de Haagse Markt. In de Martinuskerk 
treedt het Princenhaags mannenkoor op 
en ook in de Korenmolen is er muziek.

Opening
Om 11.00 uur onthullen Pien Storm en 
Marian Verheij (voorzitter Dorpsraad) 
de poosplaats Princenhage op begraaf-
plaats Haagveld. Daarna is er een optre-
den van zanggezelschap Bocca Bella in 
het baarhuisje. Vervolgens zijn alle loca-
ties hieronder beschreven te bezichtigen.

Activiteiten
Om 12.15 uur mini lunch concert van 
Bocca Bella in de Johanneskerk.
Om 15.00 uur optreden van poppenthe-
ater Irene Laros in de Johanneskerk (kin-
deren 6 - 12 jaar).

‘Kunst en Ambacht’ als thema voor een bijzondere dag 

Door Armin Floren

Om 16.30 uur optreden Princenhages 
mannenkoor in de Martinuskerk.
Van 11.00 tot 16.00 uur Van Gogh expo-
sitie van schoolkinderen in de hal van de 
Sinte Maerte.

De hele dag door kunnen kinderen van 6 
tot 12 jaar een speurtocht langs onderne-
mers in Princenhage doen. Hiermee zijn 
mooie prijzen te winnen: de eerste prijs 
zijn twee vrijkaartjes voor de Efteling. 
Deelnameformulieren zijn op te halen en 
in te leveren bij Bachman en Brocks.

Het Princenhaags Museum is op 12 en 13 
september open van 12.00 tot 17.00 uur 
voor bezichtiging van de tentoonstelling 
Vincent Vincent Vincent. Hedendaagse 
kunstenaars tonen hun werken die geïn-
spireerd zijn door de grote schilder.

W I J K B L A D
SUPPORTERS

GOUD

ZILVER

BRONS

Stichting Wijkblad Princenhage is nog met veel ondernemers en 
bedrijven in en om Princenhage in overleg of zij supporter willen 
worden. Binnenkort dus meer supporters in deze kolom. Wilt u 
ook supporter worden neem dan contact op door een mail te 

sturen naar advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. 

Zuylen, uw uitvaartverzorger

Mechel Makelaardij
Wilma van Opstal

De Posthoorn
Marjac

Bouwbedrijf Balemans
Schoonenberg hoorcomfort

Wijnans Advocatuur
Belle Fleur
Veldsink

Horchner Advocaten
Nooren van der Avoird

Lampenonline.com
DRD Support

A.C. Koijen & Partners

Sense-Dent

De Adminoor

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 3

1509508-2 Wijkblad Princenhage NR 01.indd   3 08-09-15   13:24



Haal ook het maximale uit 
uw belastingaangifte! 
De experts van A.C. Koijen weten exact 
hoe ze uw belastingaangifte moeten 
regelen. Want naast onze deskundigheid 
staat maatwerk altijd voorop om voor u 
het maximale uit de aangifte te halen. 
Ongeacht of u particulier bent of een 
eigen onderneming heeft. Laat dus geen 
kansen liggen! 
     
   
  

www.ackoijen.nl

A.C. Koijen & Partners
vakkundig, betrouwbaar en no-nonsense

Esserstraat 79, Princenhage, Breda  -  076-5147444
Bredaseweg 4, Chaam  -  0161-492508

Uw administratie van A-Z geregeld.
Eigentijds maatwerk voor particulier en bedrijf. 

Vincent voor kinderen
Bij de komende Open 
Monumentendag is er 
natuurlijk ook aan de 
kinderen gedacht. Zij 
kunnen op deze zater-
dag - uiteraard ook samen met hun 
ouders - de Vincentroute lopen of 
een bezoek brengen aan de Vincent-
tentoonstelling in basisschool Sinte 
Maerte.

Speciaal voor de kinderen is er een 
speurtocht met als thema Vincent van 
Gogh. Vanaf 9.00 uur kunnen de kin-
deren een speurtochtpakket afhalen bij 
drogisterij Brocks of Bachman. Met het 
pakket in de hand kunnen de kinderen 
de tocht lopen en op zoek gaan naar op-
drachten die vanzelfsprekend te maken 
hebben met Van Gogh en zijn schilderij-

Open Monumentendag biedt ook 
een programma voor kinderen

Door Ron van Zundert en. De tocht is leuk om samen met het 
gezin te lopen. De winnaar van de speur-
tocht verdient twee vrijkaartjes voor de 
Efteling. Voor de nummers twee en drie 
zijn er mooie waardebonnen om te beste-
den bij de Princenhaagse middenstand. 

Vincenttentoonstelling
Speciaal voor Open Monumentendag 
opent basisschool Sinte Maerte haar 
deuren. De eerste twee maanden van het 
schooljaar staan geheel in het teken van 
Vincent van Gogh. En dat betekent na-
tuurlijk ook dat er veel creatief werk ge-
maakt wordt. De tentoonstelling laat werk 
van kinderen zien dat is geïnspireerd op 
Van Gogh. Verder is de expositieruimte 
geheel aangekleed in Van-Goghse-sfe-
ren, zodat bezoekers vrij zijn om ook 
wat verf op doek te kwasten en zich een 
ware Vincent te wanen. De tentoonstel-
ling is geopend van 10.00 tot 16.00 uur 

en is toegankelijk via de poort naar het 
schoolplein bij de kerk. U bent van harte 
welkom.

Minke bereidt zich alvast voor op de 
nagebouwde slaapkamer van Vincent
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Gouden huwelijk echt-
paar Dirven-Janssens 

Toon Dirven (70) en Zus Janssens (70) zijn 
op 9 september 1965 voor de wet getrouwd 
in het gemeentehuis van Breda. Hun kerkelijk 
huwelijk werd dezelfde dag ingezegend in de 
(inmiddels afgebroken) Theresiakerk aan de 
Tramsingel. Zij hebben een zoon en een dochter en zijn de 
trotse grootouders van vijf kleinkinderen.

Zus is in het Ginneken geboren en Toon is op zijn vijfde verjaar-
dag in Princenhage komen wonen, toen zijn vader eigenaar werd 
van Café De Vriendschap in de Dreef (nu Dreef 34A). “Door die 
verhuizing viel mijn verjaardag in het water. In alle drukte kreeg 
ik een rolleke drop in mijn handen gedrukt en dat was het dan.” 

Schaterende lach 
Op de vraag hoe Zus en Toon elkaar hebben leren kennen, komt 
van beiden een schaterende lach: “In 1962, tijdens de Princen-
haagse kermis! Ik was aan het oberen in het café toen Zus bin-
nenstapte. De vonk sloeg gelijk over en ik kan wel zeggen dat 
na al die jaren het vuurtje nog steeds brandt.”

Wonen
“We zijn begonnen op een etage op de Baronielaan, waar onze 
dochter is geboren. Daarna hebben we achtereenvolgens in de 
Oranjeboomstraat, de Verlaatstraat, ‘t Fort en de Zuilenstraat 
gewoond. Sinds 2006 wonen we in dit appartement in de Ds. 
Coolsmastraat, waar we het uitstekend naar onze zin hebben.” 

Werkzame leven/ vrije tijd
“Mijn eerste werk was bij de Etna in Breda. Daarna heb ik 25 
jaar bij Isover in Etten-Leur gewerkt. Op mijn 51e ben ik zelf-

Het begon allemaal op de Princenhaagse kermis

Door Helma Raaijmakers 

standig ondernemer geworden door DCM (Dirven Constructie 
en Metaalbedrijf) op te richten. In 2008 heb ik de goedlopende 
zaak overgedragen heb aan onze zoon. Je blijft dan nog wel be-
trokken, maar een jaar later ben ik echt met pensioen gegaan. 
Sindsdien kunnen we nog meer van onze vrije tijd genieten in 
Scherpenisse, waar we al 30 jaar een stacaravan hebben. Tij-
dens mijn werkzame leven was ik actief in het verenigingsleven, 
onder meer als secretaris van Groen-Wit, waar ik een sportweek 
organiseerde en de stratenloop. Mijn hobby is vissen en zelf 
paling roken”. Zus, die naast het huishouden ook de dagelijkse 
zorg voor haar ouders had, houdt van lezen en kaarten. “Het 
mooiste wat in die 50 jaar hebben beleefd, zijn de geboortes 
van onze kleinkinderen.”

Feest in de Posthoorn
“Komend weekend vieren we met familie, vrienden en kennissen 
onze 50-jarige bruiloft bij de Posthoorn. We zijn dankbaar dat 
we dat nog in goede gezondheid kunnen doen”.

De redactie wenst het echtpaar Dirven – Janssens nog vele 
goede jaren samen.

High Tea met de Zonnebloem

De afdeling ‘Zonnebloem Princenhage’ heeft mede door de spon-
soring van de Rabo-Clubkas Campagne van afgelopen april de 
kosten laag kunnen houden van een high tea die is aangeboden 
aan 65 gasten van de afdeling Princenhage. Het bestuur vertelt: 
“Op woensdagmiddag 26 augustus zijn wij met onze gasten naar 
Hotel-Café-Restaurant Princeville gegaan. Er stond een bijzon-
der goed gevulde High Tea klaar. Ook voor onze minder mobiele 

gasten was het geen probleem om naar de Prinsenzaal te komen. 
Het was zeer gezellig en heel erg lekker en meer dan voldoen-
de om de avondmaaltijd over te kunnen slaan. Om half vijf ging 
iedereen voldaan naar huis, een reactie van gasten was, dit mo-
gen jullie wel vaker doen!” Ze bedanken iedereen die afgelopen 
april op hun gestemd heeft, tevens dank aan de Rabobank en 
restaurant Princeville voor de goede verzorging.
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Molen in 
de steigers

Nog geen wieken in aantocht

Het leek er even op dat de molen van 
Princenhage weer wieken zou gaan krij-
gen. Helaas... er was een andere reden 
dat de molen in de steigers werd gezet. 
De afgelopen dagen heeft het in ons land 
heftig gedonderd en gebliksemd. 

Dat was kinderspel in vergelijking met 
één enorme inslag van vorig jaar boven 
Princenhage. Die sloeg ettelijke bakste-
nen uit de top van korenmolen De Hoop 
aan de Liesboslaan. Nu staat de molen in 
de steigers om de schade van vorig jaar 
alsnog te herstellen.

IN DE KIJKER

Optreden ’t Ploegeske 
voor een goed doel
Cabaret en Blaasorkest ’t Ploegeske be-
staat 35 jaar en om dat te vieren verzor-
gen zij een muziekmiddag op zondag 1 
november van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Koe. Ook presenteren zij die middag het 
nieuwe programma voor 2015/2016.

Het gezelschap van ouderen voor oude-
ren verzorgt optredens voor verzorgings-
huizen, ouderenorganisaties en andere 
verenigingen die zich inspannen voor 
onze samenleving. Aan het optreden is 
ook een goed doel verbonden. Vorig jaar 
was dat Kika, Stichting Kinderen Kanker-
vrij. Dit jaar is dat nog een verrassing. 
In overleg met de Dorpsraad Princenha-
ge wordt gezocht naar een goede be-
stemming. Op deze manier willen zij niet 
alleen een geweldige muzikale middag 
verzorgen maar ook een bijdrage leveren 
aan het wel en wee van Princenhage.

Wat wordt dit jaar het goede doel?
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‘Fit bij Groen-Wit’ gestart
Lekker bewegen en sporten in de buiten-
lucht is goed voor iedereen in de leeftijd 
vanaf 30 jaar. Vakantiekilootjes verdwij-
nen als sneeuw voor de zon op het kunst-
grasveld. Alweer het derde seizoen ‘Fit bij 
Groen-Wit’ is gestart op 1 september (en 
gaat tien maanden door tot 30 juni 2016). 
Elke woensdagavond wordt er gesport 
van 20.30 tot 21.45 uur en na elke vier of 
vijf weken komt er een andere sport aan 
bod: zoals volleybal, bootcamp, honkbal, 
voetbal, hockey, atletiek en boksen. De 
eerste training is gratis om kennis te ma-
ken. Verdere informatie is op de website 
(www.rksvgroenwit.nl) te vinden.

Eerste thuiswedstrijd 
Zondag 13 september speelt Groen-Wit 1 
haar eerste thuiswedstrijd van deze com-
petitie tegen UVV uit Ulvenhout. Aanvang 
14.30 uur. De vereniging hoopt dit sei-
zoen voldoende overwinningen te halen 
en terug te gaan naar de derde klasse.

Lekker bewegen en sporten

Leef je uit op het sportveld

Nu de vakanties voorbij zijn, is het Prin-
cenhage’s mannenkoor weer begonnen 
met repeteren. Het koor zingt muziek uit 
allerlei periodes en van verschillende 
componisten, onder leiding van dirigent 
Ad Vergouwen. 

De repetities zijn wekelijks op woens-
dagavond van 20.00 tot 22.15 uur in ge-

Zangers welkom
Kom meedoen met Princenhage’s mannenkoor

meenschapshuis De Kievitslaar aan de 
Rijsbergseweg 354 te Effen. Om het koor 
op sterkte te houden, wil het koor graag 
geïnteresseerden uitnodigen om eens 
mee te komen luisteren en zingen. Alle 
zangers, maar vooral tenoren zijn van 
harte welkom. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website van het koor: 
www.princenhagesmannenkoor.nl.

Visdag
Princenhage

11 oktober 2015:

Voor vissers uit Princenhage en omge-
ving is op 11 oktober 2015 de jaarlijkse 
visdag. Geïnteresseerde vissers kunnen 
zich opgeven bij Gerard Reniers (076) 
5932020 voor een gezellige tocht op een 
van de boten. Voor aas wordt gezorgd.

De verdere activiteiten vinden plaats in 
partycentrum de Posthoorn. Busvervoer 
kost € 7,50. Aan het eind van de dag is 
er een (te betalen) maaltijd met mosselen 
of een stukje vlees. Er zijn mooie prijzen 
te winnen tijdens de loterij.
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Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

www.horchneradvocaten.nl

Maak kennis met de badmintonsport
Badminton Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de 
“Week van het Badminton”. Deze vindt plaats in de week van 14 
tot en met 20 september. In deze week organiseren badminton-
verenigingen in heel Nederland open dagen en inloopavonden. 
Zo kan iedereen die hier belangstelling voor heeft, kennis maken 
met de badmintonsport. 

In Princenhage doen twee badmintonverenigingen mee aan dit 
evenement, namelijk BCPrincenhage en sv Fier. Beide verenigin-
gen spelen in Sporthal de Doelen (Doelen 7).  

Badmintonvereniging BCPrincenhage opent haar deuren op 
maandag 14 september, sv Fier doet dit op woensdag 16 sep-
tember. Beide avonden starten om 20.30 uur voor iedereen vanaf 
16 jaar. Ben je nog geen 16 jaar? Dan ben je op maandagavond 
welkom bij BCPrincenhage van 19.15 uur tot 20.15 uur of bij sv 
Fier op woensdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Welke avond of welke vereniging je ook kiest: er staat altijd ie-
mand klaar om je te ontvangen en te introduceren. Neem sportkle-
ding, zaalschoenen een badmintonracket en een waterfl es mee. 

Leenrackets zijn indien nodig aanwezig. Voor meer informatie, 
neem eens een kijkje op de websites (www.bcprincenhage.nl of 
www.svfi er.nl), of meld je aan per mail bij secretaris@bcprincen-
hage.nl of a.beekmans@casema.nl.

14 tot en met 20 september: week van het badminton

sv Fier.
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ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
BINGO IN PRINCENHOF

Op zaterdag 12 september laat KBO in 
samenwerking met WIJ de balletjes weer 
rollen, waarbij in tien rondes mooie lente-
prijzen zijn te winnen. Daarnaast is er nog 
een superronde. Kosten € 8,00 (KBO le-
den op vertoon van bewijs € 6,00). Aan-
vang 13.30 uur en de zaal is open vanaf 
13.00 uur. Locatie: Princenhof, Princen-
tuin 1, tel. (076) 530 97 91.

VRIJDAG 11 SEPTEMBER  
WIJ WANDEL & MATCH

Op vrijdag 11 september kunt u om 10.00 
uur gezellig een uurtje wandelen, voor 
frisse lucht én een praatje. Locatie: Princen-
hof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
ZOMERCARNAVAL 

C.V. SIMPEL

Zaterdag 12 september om 20.30 uur is het weer 
tijd voor het C.V. Simpel Zomercarnaval! De start 
van het carnavals(bouw)seizoen wordt weer ge-
vierd met medewerking van onder andere: B.B. 
de Bielopers, de Biermagneten, de Meikevers, 
Aogse Bluf, de Toeteleurs en Tjongejonge. Ook 
is er een optreden van Tommy Lips. 
C.V. Simpel is verhuisd naar de bouwlocatie 
op Hekven, maar het zomercarnaval vindt nog 
steeds plaats in de oude bouwlocatie aan het 
Oudlandstraatje 26 in Effen! Meer informatie op 
www.cvsimpel.nl.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
KINDERKLEDING- EN 

SPEELGOEDBEURS 
IN DE KOE

Alle kinderkleding en speelgoed is twee-
dehands maar is getest op een goede 
kwaliteit. De beurs is op twaalf septem-
ber gratis te bezoeken tussen 8.30 en 
12.00 uur. Voor 10.00 uur is het bezoek 
op nummer, daarna is de toegang vrij. 
Vanwege de veiligheid mogen buggy’s 
niet mee naar binnen. 

De opbrengst van de beurs is voor ‘Pro-
ject Dreamy Dolphin’. Een organisatie 
die welkomstpakketten maakt voor Sa-
fegroup Breda, een plek voor vrouwen 
en kinderen die te maken hebben gehad 
met huiselijk geweld. Lees meer op www.
stichtinghappyhippo.nl. 
Voor de beurs worden nog sponsoren 
en ondersteunende vrijwilligers gezocht. 
Lees meer op www.kledingbeursbreda.nl
of bel naar (06)48686005.

ZONDAG 13 SEPTEMBER 
STARTZONDAG KERKEN

Beide geloofsgemeenschappen van 
de protestantse wijkgemeente Bre-
da Midden-Zuid houden gezamen-
lijk een Startzondag als begin van 
het nieuwe seizoen 2015-2016. Het 
thema van deze zondag is: ‘Goede 
buren’. 

Programma:
• 09.00-10.00: Emmaüswandeling 
 van ongeveer 30 minuten door
 Princenhage. 
• 10.00-10.20: Tijd voor ontmoeting
 en een kopje koffi e.
• 10.30-11.45: Kerkdienst. Voorgan-

 ger ds. Saskia van Meggelen. 
 Muzikale medewerking van de
 cantorij van de Markuskerk en aan
  het orgel zit Graham Kennett.
 Tijdens de kerkdienst is er tiener-
 kerk (Next Level), Kinderkerk en
  opvang voor de allerkleinsten.
•  11.45-12.45: opnieuw tijd voor
 ontmoeting in het Kerken- en 
 Glazenhuis.

Wij zouden het fi jn vinden u daar te 
ontmoeten!

ACTIVITEITEN 
AGENDA
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WOENSDAG 16 SEPTEMBER  
BINGO 

WESTERWIEK

Op woensdagmiddag 16 september is er 
weer een grote bingo in de Westerwiek 
(Argusvlinder 298). De zaal gaat open om 
13.30 en de bingo start om 14.00 uur. Er 
zijn mooie prijzen te winnen in acht ron-
des (voor € 6,-) en een koopronde (voor 
€ 10,-). Na afl oop kunt u friet met een 
snack blijven eten, of meenemen. Ieder-
een is welkom. Voor meer informatie belt u 
naar Jan Verstraeten (06) 53978571.

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Rommelmarkt 

Stichting C.C. ’t Aogje

Op zondag 13 september 2015 is de jaarlijkse 
rommelmarkt van Stichting C.C. ’t Aogje in ge-
meenschapshuis De Koe. De markt is geopend 
van 11.00 tot 15.00 uur en de entree bedraagt 
€ 1,-. Overal staan kramen met hebbedingetjes en 
de sfeer is altijd gemoedelijk. 
De opbrengst van de entree en kraamverhuur gaat 
naar Stichting C.C. ’t Aogje, dat komend jaar voor 
de zestigste keer het carnaval in Princenhage 
organiseert. 
Voor meer informatie over kraamhuur belt u 
naar Jacqueline Dekkers (076) 5415371 of met 
Aschwin Donkers (06) 21439905 of mailt u naar 
aschwin.donkers@hetnet.nl

ACTIVITEITEN AGENDA

ZONDAG 13 SEPTEMBER
 S.K.I.P BACK TO SCHOOL

De zomervakantie is helaas weer voorbij, maar de 
S.K.I.P. activiteiten beginnen weer! Om het school-
jaar goed te beginnen organiseert S.K.I.P. voor 
jullie een back to school middag. Op zondag 13 
september, wordt de dorpswei (tuin Dreef 8) om-
getoverd tot een speelpaleis met voor ieder wat 
leuks. We beginnen om 13.00 uur en om 16.00 uur 
kunnen je ouders je weer op komen halen. 

Om te zorgen voor een snelle inschrijving vragen 
we je om je naam en telefoonnummer bij de hand 
te hebben als je het terrein op komt. Mocht er dan 
iets zijn kunnen we altijd contact opnemen met je 
ouders.

 Voor meer informatie en alle foto’s van het afgelo-
pen jaar kijk je op www.skipprincenhage.nl. Heb je 
nog vragen over deze fantastische middag? Dan 
kan je bellen met de SKIP-o-foon: 06-47 44 00 75 
of stuur mailen naar: info@skipprincenhage.nl  
kan je bellen met de SKIP-o-foon: 06-47 44 00 75 
of stuur mailen naar: info@skipprincenhage.nl  

UITNODIGING 5E PRINCENHAAGS
GOLFKAMPIOENSCHAP

Wanneer  Zondag 18 oktober 2015
Waar  Golfpark ‘De Turfvaert’, Rijsbergen
Met wie  48 Aogse Golfers
Prijzenpot  U maakt kans op eeuwige roem (en leuke prijzen)
Kosten  € 75,00 all inclusive

Dankzij onze sponsoren hebben we de bijdrage voor dit evenement 
beperkt kunnen houden tot € 75,00 per deelnemer inclusief lunch en 
buffet exclusief drankjes. Partners of vrienden zijn van harte welkom 
tijdens het buffet (extra bijdrage € 25,00 p.p.).

Aanmelden
Stuur vóór 1 oktober een mail: cjafoesenek@ziggo.nl

Carlo Foesenek, Ben Sprenkels en Jurgen Quaars

Programma
09:00  Ontvangst met koffi e en thee
09:15  Welkomstwoord wedstrijdleiding
09:30  Warming up
10:00  Aanvang wedstrijd (stableford)
14:20  Binnenkomst eerste speler
14:30  Bijkletsen met een hapje en 
 drankje
17:00  Start borrel Don Qui John
18:00  Prijsuitreiking en buffet 
 Don Qui John
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Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West)
Dreef 5

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
tel. 5213873.
Weekdagen: tussen 9.00 en 12.00 en 
13.30 tot 15.00 uur, behalve woensdag-
middag. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor 

MARTINUSKERK

Startzondag 13 september
Het programma van deze bijzondere dag 
vindt u op de activiteitenagenda.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, dan kunt u contact 
opnemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592

Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmor-
gen van 09.30 tot 12:00 u. De Straatraad 
komt bijeen op woensdagmorgen van 
09.30 tot 11.30 u. Meer informatie vindt u 
op www.annahuis.nl en www.straatkrant-
breda.nl 

Voor uw agenda: 23 september 
Herfst Zangavond. Aanvang 19.30u. 

Iedereen is welkom!

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

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk. Tel.  8871215

uitvaarten, ziekenzalving en zieken-
zegen 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 12/13 september.  24ste zon-
dag door 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 om 9.00 uur een och-
tendgebed in de koorkapel van de Mar-
tinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Uit dankbaarheid ter 
gelegenheid van 40-jarig huwelijk Christ 
en Jeanne Nuitermans-de Leeuw.

Engelse viering
Zondag om 14.00 uur: een Engelse vie-
ring, waarbij pater Savio zal voorgaan.

Cursus Hadewijch
In een cursus van zeven bijeenkomsten 
kunt u kennis maken met de eerste dich-
teres in onze literatuurgeschiedenis. 
Deze spirituele vrouw schreef geestelijke 
liederen en visioenen. De bijeenkomsten 
zijn op maandagavond 
in het parochiehuis op 
21 september, 5 en 19 
oktober, 2, 23 en 30 
november en 14 de-
cember, van 20.00 tot 
22.00 uur. Kosten incl. 
koffi e/thee € 15,00. 
Opgave voor 18 sep-
tember op tel. 5213873 
of via email: adrielint@
rkbredawest.nl.

VERS IN ‘T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers
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ER BIJ ZIJN? SCHRIJF NU IN OP 
WWW.REMISEBREDA.NL EN ONTVANG 
EEN UITNODIGING VOOR DE PRE-SALE!

BART KIMENAI
TEL. 06 20 42 60 67

PASCAL DE WIT
TEL. 06 10 55 98 98

PATRICIA VAN DE WIJER
TEL. 06 20 95 92 90

Van der Sande
Nieuwbouwmakelaars

Van der Sande
Nieuwbouwmakelaars

CA. 60 NIEUWBOUW 

WONINGEN

REMISE BREDA IS 
EEN PROJECT VAN:

TWITTER.COM/REMISEBREDA

FACEBOOK.COM/REMISEBREDA

BINNENKORT GAAN 
WE VAN START!

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 
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