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De kermis staat weer voor de deur
Het woord kermis is 
ontstaan doordat eens 
per jaar op de wijdings-
dag van een kerk het 
volk massaal naar deze  
ker(ke)mis ging, waardoor een be-
langrijke relatie ontstond tussen de 
(rooms katholieke) kerkvieringen en 
het volksvermaak. Er waren vele kerk-
gangers, maar sommige niet-roomse 
groepen van de bevolking hielden zich 
ver van het feestgewoel. Om te zorgen 
dat de bevolking toch aan de geeste-
lijke verrijkingen mee ging doen, ver-
zon de Kerk een list. Iedereen die mee 
zou doen aan processie of ommegang 
kreeg een of meerdere aflaten. Aflaten 
waren als het ware vrijkaartjes voor de 
hemel. Als je er veel had, zat je dichter 
bij God. 

Deze maatregel hielp wel! Op de kerkse 
feestdagen liep na de Hoogmis een hele 
stoet de kerk uit, de pastoor voorop met 
in zijn kielzog grote drommen gelovigen. 
De kerkgangers verspreidden zich tus-
sen de marktkramen van de handelaren, 
bezochten de herbergen en vergaapten 
zich daarna aan de duivelskunsten van 
acrobaten of probeerden hun geluk bij 
de kansspelen van die tijd: koekhappen, 
mastklimmen of ringrijden.

Van Kerkmis naar kermis
Toen de kerkelijke vieringen langzamer-
hand minder belangstelling kregen, ver-
anderde de naam ‘kerkemis’ geruisloos 
in ‘kerremis’. Terwijl gewone mensen  
genoten van de ‘kerremis’, hadden zij 
een grote groep felle tegenstanders, 

voornamelijk in de hogere kringen. Tij-
dens de Reformatie aan het eind van de 
16de eeuw werd over de ‘kerremis’ ge-
schreven: “… een onnuttig overblijfsel 
van de Paepsche Kerckemisse, waarvan 
Satan zich bediende om de zielen alsnog 
van de christelijke religie af te houden.” 
Of het nu om kerkse of aardse motieven 
ging, de kermis zat eeuwenlang in het 
verdomhoekje, ondanks het feit dat de 
kermis gedurende vele eeuwen heeft 
bijgedragen aan het vergroten van het  
inzicht en de kennis van de gewone man. 
Tientallen uitvindingen zijn via de kermis 
als eerste aan het publiek getoond, waar-
onder de bewegende film. 

Kermis in de 20ste eeuw
Tot de helft van de vorige eeuw was er 
op de kermis een zweefmolen, schom-
mel, de Jimmy, een (stoom)carrousel met 
draaiorgel, variététheater, steile wand rij-
den, en niet te vergeten: een waarzeg-
ster. Door de opkomst van de technolo-
gie in de vijftig- en zestiger jaren van de 
vorige eeuw veranderde niet alleen het 
wereldbeeld. Ook de kermisattracties die 
voorheen handbediend of met behulp 

van paarden in werking werden gezet, 
werden omgebouwd tot attracties waar 
weinig man- of paardenkracht meer aan 
te pas kwam. 
 
Kermis als ontmoetingsplaats
Tegenwoordig kan de jeugd elkaar over-
al ontmoeten. Tot ver in de vorige eeuw 
was dat niet zo. Er waren jongens- en 
meisjesscholen, zwembaden hadden 
een apart gedeelte voor jongens en meis-
jes. Zelfs als ze klassikaal naar de kerk  
gingen zaten de meisjes links en de 
jongens rechts. Ook sporten gebeurde 
apart. Geen wonder dat er een heel jaar 
lang werd uitgekeken naar de komst van 
de kermis. Daar zijn dan ook heel wat 
verliefdheden ontstaan, met vaak een 
huwelijk als gevolg. 

Volksvermaak
Ook al is de kermis één van de vele ont-
moetingsplaatsen geworden, deze is 
zeker niet meer weg te denken als jaar-
lijks terugkerend volksvermaak. Komend 
weekend kan jong en oud weer genieten 
van de kermis, die traditiegetrouw in het 
eerste weekend van oktober plaatsvindt.
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Het ontstaan van de ker(k)mis
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De moderne kermis ; spektakel zoekende jongeren



Thijs van Oosterhout zit 
op de Eerste Rith, speelt 
hobo bij Koninklijke 
Harmonie Cecilia en is 
dol op lezen. Ook zingt 
hij graag en houdt ervan om te leren 
over Egypte. Hij is dol op de boeken 
van Tosca Menten en heeft zelfs een 
eigen website over mummies.

Op een dag schreef Thijs een brief aan 
Tosca Menten en van het één kwam het 
ander: hij werd de trotse ambassadeur 
van Tosca Menten. Als ambassadeur 
kreeg Thijs het voor elkaar om Tosca 
naar Princenhage te halen op zaterdag 
26 september. Het werd een bijzonder 
middagje…. 

Optreden Koninklijke Harmonie 
Cecilia Princenhage
De presentatie was in handen van de 
oud-leraar van Thijs: Jan de Craen. Het 
opstart- en opleidingsorkest onder lei-

ding van Chantal de Bont mocht begin-
nen en speelde zoals eigenlijk altijd ver-
bluffend goed. Een zichtbaar trotse Thijs 

zat vooraan, naast de dirigent. Het orkest 
had maar liefst zes liedjes in petto voor 
het publiek. 

Speciaal gecomponeerd lied: Ik ben 
Dummie
Na het optreden was het podium voor 
Tosca en natuurlijk stond Thijs er ook. Hij 
mocht de pop Dummie de Mummie vast-
houden terwijl de schrijfster vertelde over 
haar boeken en eruit voorlas. Ook het 
publiek werd erbij betrokken, zij mochten 
mee jodelen op een liedje. Dummie de 
Mummie was ten slotte ook in Oostenrijk 

geweest. Het klapstuk vormde een spe-
ciaal voor deze gelegenheid gecompo-
neerd lied ‘Ik ben Dummie’, dat gediri-
geerd werd door de schrijfster zelf. Deze 
gaf vooraf al aan dat ze meestal in saaie 
bibliotheken of wijkcentra kwam, maar 
dat deze locatie toch wel heel prachtig 
en speciaal was. 

Na het hele gebeuren kon men boeken 
kopen en laten signeren. Dat leidde tot 
een serieus lange rij. Thijs mocht naast 
de schrijfster zitten met de pop Dummie 
en zag het allemaal uiterst tevreden aan.

Thijs van Oosterhout als ambassadeur naast zijn idool Tosca Menten

Door Armin Floren

Tosca Menten zingt, dirigeert en 
signeert in Martinuskerk

Thijs van Oosterhout haalt schrijfster naar Princenhage
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Zonovergoten weilandgames
“Alle teams op hun 
plaatsen? Biertjes uit 
de handen? AF!” Op het 
fluitsignaal van hoofd-
scheidsrechter Willem 
barst Weilandgames 2015 los. Wei-
landgames-veteranen van C.C. ‘t Aogje 
bestormen schreeuwend de survival-
baan, terwijl de heren van team Onbe-
woond Eiland in hun zwembroek over 
de buikschuifbaan scheren. De deelne-
mers hebben geluk: ook deze twaalfde 
editie van de weilandgames schijnt de 
zon volop boven de dorpswei. 

Nieuwe spellen 
Er zijn oude vertrouwde hindernissen, 
zoals de buikschuifbaan en de storm-
baan, maar ook twee nieuwe spellen: 
Jenga-torens bouwen en hoepelvoetbal-
len. Organisator Mieke Voesenek: “Vorig 
jaar waren de deelnemers zo moe van 
al het rennen, dat ze bijna geen energie 
hadden voor de finale. We hopen dat dit 
spel helpt.” Die insteek lijkt te werken: 
de zes deelnemende teams beginnen 
de dag joelend en springend en worden 
naarmate de middag vordert zelfs nog 
fanatieker. Het binnengestroomde pu-
bliek geniet van de wedstijd, de lekkere 
hapjes en de stralende zon. Tijdens de 
finale staan zo’n tweehonderd Princen-
hagenaars hun favoriete teams aan te 
moedigen. 

Op de dorpswei

Door Ismay Kieskamp Jonge deelnemers 
Nog nooit deed er zo’n jong team mee 
aan de weilandgames. NAC Streetlea-
gue is een groep van zeven enthousiaste 
voetbalvrienden die allemaal onder de 
zestien jaar zijn. Dat jong zijn helemaal 
niet erg is, blijkt wel als de finalisten be-
kend worden gemaakt. De jongens mo-
gen op de buikschuifbaan zij aan zij glij-
den met de heren van team De Laan. Het 
lijkt een ongelijke strijd, want de mannen 
van De Laan hebben meer wedstrijder-
varing, en in de woorden van presentator 
Ronald Huismans, “een stukje meer ge-
wicht om zich over de baan te lanceren”. 
Maar wat een verrassing, team Street- 
league wint! 

De wedstrijd is afgelopen, maar de mid-
dag zet zich voort zoals hij eigenlijk de 
hele tijd was: teams en publiek staan 
gemoedelijk te kletsen, een biertje in de 
hand en een tevreden glimlach op het 
gezicht. De kinderen leven zich uit op de 
hindernisbaan. Iedereen geniet na van 
een heerlijke sportieve dag.   

De reactie van team De Laan typeert de 
vriendelijke sfeer van de hele dag: “Het is 
jammer, maar we hebben een gezellige 
middag gehad. Op naar volgend jaar!”

De trotse winnaars van Weilandgames 2015, 
team NAC Street League
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SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl
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Regelmatig geeft een bekend gezicht uit de 
wijk Princenhage zijn of haar humoristische 
kijk weer op het dagelijks leven in ‘t Aogje in 
deze column. Suggesties zijn welkom!

Buggy Town

De voorbereidingen voor het 800- 
jarig bestaan in 1998 waren volop 
in gang toen ik in Princenhage kwam 
wonen. Het was augustus 1997 en na 
een paar dagen stond er al een statig 
heerschap voor de deur, voorzien van 
een fraai embonpoint en dito mousta-
che. Twee eigenschappen die me meteen 

COLUMN
aanspraken, omdat ik er zelf ook over 
beschikte. Voor de duidelijkheid: bij mij 
is de snor inmiddels verdwenen en de 
(bier)buik is nog wel even onderweg 
naar het sixpack. 

Maar goed, het was Jos Schlangen en 
die had gehoord dat er een journalist 
van De Stem in het dorp was komen 
wonen en dat was wel handig voor de 
publiciteit. Als geboren en getogen in-
woner van de wereldstad BRD werd ik 
onmiddellijk bevorderd tot dorpeling en 
ik zie dat nog steeds als een eer. Helaas 
zijn er geen T-shirts met 076 PRNCN-
HG, maar ja, die zijn hopelijk straks te 
strak.

Terug naar de kop boven deze column: 
Princenhage was namelijk in die tijd een 
Rollator City. Zorginstellingen noemen 
ze het tegenwoordig terecht, maar toen 
waren het gewoon bejaardentehuizen. 
En die zijn er nogal wat in ons dorp. Ik 
zag de ene rollator na de andere voorbij 
komen. En voelde me jong.

Dat voel ik me nu nog, maar het is echt 
een genot om te zien hoe Princenhage is 
veranderd van Rollator City naar Buggy 
Town. Heel veel rollend materieel komt 
er op de Haagweg voorbij, steppen, al-
lerlei boards en natuurlijk buggy’s. Met 
jonge moeders en een enkele vader, maar 
altijd met lachende kinderen. Oké, ik zie 
ze niet ‘s morgens als ze naar school 
gaan, dat is voor mijn raam van rechts 
naar links, maar de rest van de dag, als 
ze van links naar rechts lopen of rollen, 
zijn ze altijd vrolijk. 

Rosé Lokhoff
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Martijn Kegler en Patrick Bogerd, afgevaar-
digden van de werkgroep Duurzaam Dorp 
Princenhage, roepen alle inwoners van Prin-
cenhage op om hun stem uit te brengen op 
‘Duurzaam Dorp Breda’ via www.duurzame-
duimen.nl. “De gemeente Breda heeft ons genomineerd 
voor een Duurzame Duim West-Brabant in de categorie or-
ganisaties”, vertelt Martijn. Duurzaamheidsinitiatieven die 
als vooruitstrevend worden aangemerkt, kunnen deze sym-
bolische pluim ontvangen. Stemmen kan tot 11 oktober.

Duurzaam Dorp is een initiatief van de Dorpsraad Princenhage 
dat tot doel heeft de milieuschade te verminderen en Princen-
hage bewust te maken van duurzame maatregelen in en om 
het huis waardoor de kosten verminderen. Zo is een deel van 
Princenhage gaan deelnemen aan Buurkracht om gezamenlijk 
energiebesparende maatregelen te treffen en heeft de werk-
groep afgelopen maart een Energiemarkt georganiseerd.

Succesvol
“De Energiemarkt is zeer succesvol geweest. Tientallen mensen 
zijn een kijkje komen nemen bij de stands over zonnepanelen, 
isolatiemogelijkheden, kunststof kozijnen en infraroodverwar-
ming”, lichten Kegler en Bogerd toe. Inmiddels zijn zo’n veer-
tig offertes getekend. Op bijna twintig Princenhaagse huizen 
zijn (of worden binnenkort) zonnepanelen geplaatst en in bijna 
evenveel huizen worden de muren en daken beter geïsoleerd. 

Werkgroep Duurzaam Dorp verdient uw duim
Door Alexandra Middendorp

Lamp uit-kaars aan geldbedrag naar Dobbelsteen
In het najaar van 2014, toen de dagen korter en kouder wer-
den, heeft Princenhage meegedaan aan de actie ‘lamp uit-kaars 
aan’. Hoe meer mensen meededen om op 10 oktober een uur 
lang het licht uit te doen, hoe groter de kans werd dat Princenha-
ge een geldbedrag zou winnen voor een goed doel in de buurt. 
Maar liefst 855 mensen hebben op Princenhage gestemd en 
daarmee is een geldbedrag gewonnen van e350. Aanvankelijk 
zou het worden besteed aan het opknappen van een speeltuin, 
maar het is uiteindelijk gegaan naar de Dobbelsteen. Daar is de 
buitenverlichting volledig led gemaakt. 

Stem op Duurzaam Dorp Breda

Ideeën
Aan de bezoekers van de Energiemarkt is gevraagd welke in-
noverende ideeën er leven, waar de werkgroep Duurzaam Dorp 
mee aan de slag zou kunnen gaan. Zo stelde Mariëlle Reniers 
voor om kinderen bewust te maken van de impact van afval op 
het milieu en ze te stimuleren om afval te hergebruiken, te ver-
duurzamen. Eelco Hovers ziet graag dat we meer activiteiten 
organiseren voor en met onze directe buren. “Beide ideeën wor-
den gehonoreerd met een deel van een zonnepaneel op de Zon-
neWIJde aan het Rithmeesterpark”, vertrouwen de heren mij toe.
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Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau

Tjeu Tiggelman krijgt een lintje

Op vrijdagochtend 25 
september is Tjeu Tig-
gelman in een volle 
Vlaamse Schuur van De 
Koe benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Tjeu was deze ochtend 
onder valse voorwendselen naar De 
Koe gelokt voor een vergadering om-
dat de EHBO-vereniging Sint Christop-
horus 70 jaar bestond. Hij was dan ook 
heel verrast!

Leden van de EHBO-vereniging hebben 
Tjeu voorgedragen voor de Koninklijke 
onderscheiding omdat hij zich op meer-
dere vlakken lange tijd belangeloos heeft 
ingezet. In de EHBO-vereniging heeft 
Tjeu vele uren vrije tijd gestoken. Niet al-
leen met bestuurstaken, maar ook bij al-
les wat er komt kijken bij het regelen van 
de inzet van EHBO-ers bij diverse evene-
menten in en buiten Princenhage. Verder 
heeft hij bij de EHBO-vereniging lang de 
functie van materiaalman bekleedt. 

Jurylid Sprint
Bovendien is Tjeu actief geweest als 
algemeen jurylid bij atletiek vereniging 
Sprint. Daarbij stond hij altijd klaar om zijn 
zoon Ronnie, die traint bij de Specials, 
van en naar de trainingen of wedstrijden 
te rijden. Daarbij maakte het Tjeu niet uit 

Door Corné Wijnings of deze in buurt waren of dat de wedstrij-
den in Friesland of in België waren. 

Jongerenbedevaart
Kortom: Tjeu staat altijd klaar voor ande-
ren. Zo heeft hij in Princenhage veel be-
tekend voor de oudere en minder valide 
inwoners. Hij was actief als vrijwilliger en 
vervoerde met enige regelmaat mensen 
naar allerlei plaatsen. Hij deed regelma-
tig boodschappen voor menig inwoner 
van Princenhage. Tot slot gaat Tjeu ook 
al jaren belangeloos mee als begeleider 
van de jongerenbedevaart naar Lourdes. 
Ook daar steekt de vrijwilliger veel tijd 
in de begeleiding van jongeren met een 
handicap.

Het Wijkblad Princenhage feliciteert Tjeu, 
zijn vrouw Willy en zoon Ronnie met de 
benoeming.

WHAT’SAPPENING?
Deze week in de serie What’s appe-
ning Amber en Zoë van basisschool 
de eerste Rith.
Zij gingen, zonder dat ze dit vooraf 
wisten, een interview aan met bakker 
Paul v/d Bogaert. Bakker Paul was 
vorige week maandag nog jurylid op 
hun school bij de taart- en cupcake-
wedstrijd in het kader van het 40-jarig 
jubileum van de school.
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Het leek wel tv: Heel Princenhage bakt!
Peuteropvang de Toverboom van Kober viert veertigjarig jubileum

Peuteropvang de  
Toverboom van de  
Kobergroep vierde afge-
lopen week het 40-jarig 
jubileum. Daarom was 
het feest voor de peuters! Elke dag 
organiseerde Kober leuke activiteiten 
voor de 42 kinderen van de peuter-op-
vang. De Toverboom is gehuisvest in 
Kindercentrum de Eerste Rith, waar 
ook kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang en basisschool de Eerste Rith 
onderdeel van uitmaken. 

Unitmanager Tessa van Kaam viel met 
haar neus in de boter. Of eigenlijk in de 
taart. Sinds twee weken neemt zij het (to-
ver)stokje over van unitmanager Barbara 
Gelens, die met zwangerschapsverlof 
is. “Ik viel er inderdaad midden in. Dat 
is leuk starten zo!” Tessa vertelt hoe de 
week is verlopen, met op maandag een 
taartenwedstrijd. “Prachtig hoor, ouders 
van school en kinderopvang bakten sa-
men maar liefst 62 taarten. Deze zijn 
gekeurd door een jury die bestond uit 

het Bakatelier en bakker Paul van den  
Bogaert. Het leek wel een tv-aflevering, 
een soort ‘Heel Princenhage bakt’!”

Indrukwekkende valken
De taartenwedstijd werd gewonnen door 
een ouder van een van de peuters, die 
een taart maakte volgens een Pools re-
cept. Die taart smaakte zo bijzonder, dat 
het een prijs verdiende. “En dinsdag wa-
ren de peuters helemaal onder de indruk 
van de roofvogelshow”, vertelt Tessa. 
“Indrukwekkend hoor, als zo’n valk de 
vleugels uitslaat.” Ook de overige och-
tenden verliepen feestelijk, met onder 
meer een voorleesoptreden van Jan Ver-
bart (Bibliotheek Breda) met een hand-
pop en muziek. 

Goede samenwerking met basisschool
Na een jarenlang verblijf aan de Doe-
len, is peuteropvang de Toverboom nu 
al weer vijf jaar gevestigd in kindercen-
trum de Eerste Rith.  De samenwerking 
verloopt prima. Vanuit de peuteropvang 
stromen de kleuters door naar basis-
scholen als Sinte Maerte, de Eerste Rith 
en de Boomgaard. 

Door: Leonore Pulleman

De opening van de feestweek met Eric Gladdines, 
Paul Depla, Tessa van Kaam en Pauline Schellart

Advertentie
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ZATERDAG 3 OKTOBER

Op zaterdag 3 oktober zamelt DOSKO-
NALE weer gebruikte kleding en schoe-
nen in. De kleding is bedoeld voor her-
gebruik in Polen, Roemenië, voormalige 
Oostbloklanden en Afrika. U kunt uw 
spullen tussen 9.00 en 12.00 uur aanbie-
den bij garage van Campenhout aan de 
Dreef 83. Kunt u dit niet zelf en heeft u 
minstens twee zakken of dozen? Bel dan 
voor vrijdagavond (076) 522 93 30 zodat 
ze het bij u op kunnen halen..

NIET VERGETEN!

STEMMEN VOOR 
1 1  OKTBOER !

Werkgroep Duurzaam dorp is genomi-
neerd voor de duurzame duim West-Bra-
bant en ze hopen dat heel Princenhage 
op hun gaat stemmen. Stemmen kan tot 
11 oktober. Meer info leest u op http://
www.duurzameduimen.nl/. 

ZATERDAG 3 OKTOBER
KBO laat op 3 oktober in samenwerking met WIJ de balletjes weer rollen tijdens een Bingo in Princenhof (Princentuin 1). Er zijn in tien rondes mooie prijzen te win-nen en daarna is er nog een superron-de. Kosten E 8 (KBO leden op vertoon van bewijs E 6). Aanvang 13.30 uur en de zaal gaat een half uur voor aanvang open. 

ZATERDAG 3 OKTOBER

Het sportcafé bij GroenWit is een inter-
actieve avond (van 19.30 tot 00.30 uur) 
die bol staat van de anekdotes, verbaal 
entertainment, scherpe discussies, inspi-
ratie en interactie. De tafelgasten zijn: Jan 
van Halst (Studio Voetbaal, FOX sports 
eredivisie), Sjoerd Mossou (journalist 
en columnist AD, schrijver van ‘Avondje 
NAC’). Leden van GroenWit kunnen een 
ticket in de kantine voor E 5 aanschaffen 
bij Eric Koenraads.

ZONDAG 11  OKTOBER

Koor Cantabile Plus zingt  ‘Alte liebe 

Lieder ‘ op zondag 11 oktober 2015 

in het Huis van de Heuvel, Mgr. 

Nolensplein 1. Dit jaarlijks concert 

omvat een romantisch repertoir met 

liederen van componisten Elgar, 

Fauré en Mendelssohn. Ook treedt 

het saxofoonkwartet Sonido Bril-

lante op. Tijd: 15.00 uur. Kosten: e 

7,50 inclusief consumptie.

ZATERDAG 10 OKTOBER
KBO Breda-West nodigt liefhebbers uit voor een kaartmiddag ‘rikken en jokeren’ in de Princenhof (Princentuin 1). Aan-vang 14.00 uur, de zaal gaat een half uur daarvoor open. De kosten zijn E 2 voor leden en E 4 voor niet-leden, inclusief een kopje koffie of thee. Denk aan uw lidmaatschaps- of betalingsbewijs.

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren 
en € 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave  
kan via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD Horloges en Klokken Reparatie Atelier
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439 OPROEP

Op 28-11-2015 organiseert C.C. ’t Aogje de 29e DORPS-
KWIS PRINCENHAGE voor Princenhaagse (vrienden)
clubs, verenigingen e.d. DOE MEE! Geen uitnodiging ge-
had? Info op www.cctaogje.nl of bij W. Schoonebeek,  
tel. 06-12089654;  e-mail: dorpskwis@cctaogje.nl

Deelnemers gezocht mottomot 2015-2016
zoiets ziede zelde
Ook voor het komende carnavalssei-
zoen is er op 7 november een verkiezing 
van het carnavalslied voor ’t Aogje. Dit 
gebeurt tijdens liedjesfestival ’t Aogse 
Mottomot in Gemeenschapshuis de 
Koe. De jury kiest uit de deelnemende 
liedjes het carnavalslied voor ‘t Aogje. 

In de tekst moet het carnavalsmotto 2016 
zijn verwerkt: “Zoiets ziede zelde”. Natuur-
lijk moet de tekst gaan over de carnavals-
viering in ’t Aogje en moet het door de Aog-
se jeugd gezongen kunnen worden tijdens 
carnaval. Naast eeuwige roem is er voor 
de winnaar een geldprijs beschikbaar van 
e 55. De prijs voor de tweede en derde 

plaats is respectievelijk e 33 en e 11.
Stichting C.C. ’t Aogje roept óók vereni-
gingen op om mee te doen! Mocht u inte-
resse hebben om mee te doen maar hebt 
u als (carnavals)vereniging geen kapel, 
of moeite met het zoeken naar een arran-
geur, neem dan gerust contact op met de 
festiviteitencommissie zodat we samen tot 
een oplossing kunnen komen. U mag ook 
optreden met een karaokeband. 
Wanneer u als individu, vereniging of ka-
pel wilt deelnemen aan ‘t Aogse Mottomot 
verzoeken wij u om dit voor 31 oktober 
kenbaar te maken per e-mail festiviteiten 
comissie@gmail.com. Na ontvangst krijgt 
u een inschrijfformulier en een reglement.
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Haagsemarkt 6

4813 BA Breda

076 532 42 26

www.zezmode.nl

Koop een artikel van Esprit 
of EDC en maak kans op het 
winnen van 

€ 100,- shoptegoed

Deze actie loopt tot en met 
31 oktober. Kom snel langs 
in de winkel!
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COLOFON
Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
Alexandra Middendorp Ron van Zundert 
Leonore Pulleman
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

Bereikbaarheid secretariaat
Weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur

MARTINUSKERK Elke dag is één pastor bereikbaar voor 
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenzegen 
en andere dringende vragen. U kunt te-
lefonisch contact opnemen via (06) 14 
96 21 11. Pastores: Paul Heye, Giny van 
der Korput, Adrie Lint en Henny Spooren-
Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 4 oktober. 
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. Het Franciscuskoor verzorgt 
de zang. Het wordt een speciale gezins-
viering, waarbij de kinderen zijn uitgeno-
digd om het feest van Sint Franciscus, 
de grote dierenvriend, mee te vieren. Zij 
mogen hun knuffels of (kleine) huisdieren 
meebrengen die in de kerk gezegend 
zullen worden.  

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Ouders Krijnen 
en zoon Henk; Harrie Rops; Toon  
Marijnissen.

Engelse viering
A.s. zondag is er om 14.00 uur een  
Engelse viering waarin pater Savio zal 
voorgaan. U bent van harte welkom.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 4 oktober
Dienst van Woord en Gebed waarin pastor 
Lianne van der Wel voorgaat. Aanvang 10.00 
uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in het Kerkenhuis onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. 

Kinderkerk en crèche
De kinderen zijn deze zondag weer welkom 
in Kinderkerk en crèche.

Huis- en zie¬ken¬bezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 
in uw omgeving, kunt u contact opnemen 
met de wijkpredikant ds. Saskia van Megge-
len. Tel. (06) 225 765 92.

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

 

Voor kerkdiensten en het laatste nieuws: 
www.protestantsegemeentebreda.nl 

Voor uw agenda:
Zondagmiddag 18 oktober 15.00 uur: The-
aterconcert ‘De Mariamonologen’ in de kerk 
OLV Ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06)225 765 92

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. v. Wijk, tel.  887 12 15
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