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De eenzaamheid voorbij
Althans de week van 
de eenzaamheid (van 
24 september t/m 3 
oktober) is voorbij. Wat 
niet wegneemt dat extra 
aandacht geven aan eenzame mensen 
en dan met name de ouderen, eigenlijk 
altijd nodig is. In een gesprek met Cor 
Overduin, teammanager Welzijn van 
Elisabeth Westerwiek, wordt duidelijk 
dat steeds meer initiatieven worden 
ontwikkeld om mensen ‘erbij te halen’.

Overduin: “In Westerwiek wonen 66 
ouderen in het zorggedeelte en er zijn 85 
aanleunwoningen. De meeste mensen 
krijgen regelmatig bezoek van kinderen 
of familie. Voor degenen die dat niet of 
minder hebben is er sinds juli 2015 een 
‘ontmoetingsplein’, waar activiteiten wor-
den georganiseerd die ook kunnen wor-
den bijgewoond door ouderen die niet in 
Westerwiek wonen. Een voorbeeld daar-
van is mevrouw Vermeulen (82), die nog 
zelfstandig in haar huis in Princenhage 
woont. Haar kinderen wonen niet in Bre-
da, broers en zussen heeft ze niet meer 
en haar enige contact ‘buiten de deur’ is 
een vriendin in Rotterdam. Haar kinde-
ren gingen zich zorgen maken omdat ze 
vereenzaamt en ook niet altijd meer voor 
zichzelf kookt. 

Vergelijkbaar
De situatie van mevrouw Vermeulen is 
vergelijkbaar met veel ouderen. Reden 
waarom wij op elke locatie van Stichting 

Elisabeth (dat zijn er vijf in Breda) een 
ontmoetingsplein hebben wat de moge-
lijkheid biedt een nieuwe kennissen- of 
vriendengroep op te bouwen. Daarnaast 
worden er activiteiten en diensten geor-
ganiseerd, waar onder andere mevrouw 
Vermeulen gebruik van kan maken”. 

Mevrouw Vermeulen vertelt:
“Eerst was ik wel wat afwachtend, maar 
nu ik er regelmatig kom vind ik het er heel 
gezellig. Laatst kwam ik nog iemand te-
gen waar ik mee op de lagere school heb 
gezeten. Dan leef je op door gezamenlij-
ke herinneringen op te halen. Ik kom hier 
twee keer per week en blijf dan warm 
eten, omdat ik geen zin meer heb om da-
gelijks voor mezelf te koken. Verder vind 
ik het leuk mee te doen aan creatieve 
workshops. Op donderdag doe ik altijd 
mee aan de gym, niet omdat ik dat zo 
leuk vind, maar omdat het op mijn leef-
tijd belangrijk is om in beweging te blij-
ven”. Verder vertelt zij eens per maand 
naar het gratis verpleegkundig spreekuur 
in Westerwiek te gaan en twee maal per 
maand naar de kapper.

Sociale contacten
Cor Overduin gaat enthousiast verder met 
zijn verhaal: “Het ontmoetingsplein biedt 
voor mevrouw Vermeulen en vele anderen 
de mogelijkheid om de eenzaamheid te-
rug te dringen en om te buigen in waarde-
volle  sociale contacten. 
Zonder indicatie kunnen zij gebruik ma-
ken van het ontmoetingsplein. Iedereen 
is vrij om zijn keuze te bepalen aan welke 
activiteit hij of zij wil deelnemen en op wel-
ke dagen. Alleen van wat men afneemt, 
wordt een vergoeding gevraagd. Mensen 
ontvangen dan extra begeleiding van 
professionals en vrijwilligers. De dagbe-
stedingsmakelaar van Stichting Elisabeth 
maakt graag een afspraak om de moge-
lijkheden te bespreken om een halt toe te 
roepen aan eenzaamheid voor mensen 
in het algemeen en vooral aan eenzaam-
heid van  mensen in  uw omgeving”. Het 
ontmoetingsplein is georganiseerd door 
Stichting Elisabeth bij Elisabeth Wester-
wiek, Argusvlinder 298. Voor meer infor-
matie kunt u de website: www.elisabeth-
breda.nl/ontmoetingsplein raadplegen of 
even bellen naar de locatie.
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Ontmoetingsplein Westerwiek zorgt voor waardevolle sociale contacten

Door Helma Raaijmakers 

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

Heremiet 14
Breda

Vraagprijs: 
€ 259.000,-- k.k.

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

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“In een periode waarin u als nabestaande voor een hoop 
vragen komt te staan ben ik er graag om u te ontzorgen. 

Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor 
een persoonlijk en passend afscheid”.

Dennis Vrolijk 
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl
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Nog veel meer foto’s 
vindt u op onze site www.
wijkbladprincenhage.net 

Door Armin Floren

Het was weer kermis
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Straatnamen in Princenhage: 
de Doelenstraat

In vroegere tijden werd 
de Doelenstraat het 
Slikstraatje genoemd. 
Bij Princenhaags raads-
besluit van 31 juli 1907 
werd de naam Doelenstraat offi cieel. 
Rond 1600 werd midden op de brede 
weg van Breda naar Bergen op Zoom 
een huis gebouwd. Hierdoor ontston-
den de driehoekige Markt, de huidige 
Liesbosstraat ten noorden van dit huis, 
en de smalle Doelenstraat ten zuiden 
daarvan. Op het minuutplan van het 
kadaster van 1824 heet dit straatje het 
Slijkstraatje en in de legger van open-
bare wegen van 1870 het Slikstraatje. 

Volgens de legger van 1878 was het 
Slijkstraatje toen reeds een keiweg zodat 
de bewoners toen niet over de modder 
behoefden te klagen. In het adresboekje 
van 1906 komt het straatje voor de laat-
ste maal voor als Slikstraat. In 1907 werd 
de straatnaam gefatsoeneerd en kreeg 
hij zijn huidige naam in aansluiting op de 
Doelen. (Bron: De straten van Breda door 
Gerard Otten) 

Door Helma Raaijmakers

Naschrift: 
Zoals Gerard Otten beschrijft was het 
Slikstraatje smal. Daar is na de Tweede 
Wereldoorlog verandering in gekomen. 
Op de plaats waar in 1952 het nieuwe 
postkantoor (nu La Barrique) werd ge-
bouwd stonden twee huizen die in de 
oorlog zijn gebombardeerd en daarom 
werden afgebroken. Vanaf de Haag-
semarkt gezien was er in de Doelen-
straat nog slechts een bouwsel aan de 
rechterkant van de Doelenstraat. Dat was 
de bakkerij van Verschuren (later Snels) 
die in 1952 zo’n 2 meter naar rechts is 
verplaatst, waardoor de bredere Doelen-
straat ontstond.

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

S.K.I.P.’s Got Talent Show
Vrijdag 9 oktober is het tijd voor de 
eerste S.K.I.P.’s Got Talent show! De kin-
deren zijn al weken aan het oefenen op 
hun beste moves en hebben hun leukste 
kleding al uit de kast gehaald om te zor-
gen voor een geweldige avond. De show 
begint om 19.00 uur, om 18.45 gaat de 
zaal open.
Op deze avond zullen alle opgegeven 
deelnemers uit de groepen 3 t/m 8 hun 
talenten tonen.

Van bezoekers boven de 18 jaar vragen 
wij €1,- entree. Het geld dat opgehaald 
wordt zal ten goede komen aan onze ac-
tiviteiten. We zouden het fi jn vinden als u 
dit gepast zou willen betalen.
Zet deze datum dus alvast in uw agen-
da, want het belooft weer een hele leuke 

avond te worden!

Meer informatie over de S.K.I.P.’s Got 
Talent show en onze andere activiteiten 
kunt u vinden op onze website www.skip-
princenhage.nl .

Hopelijk zien we jullie op vrijdag 
9 oktober. 
Groetjes, S.K.I.P.

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi
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ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda
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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!

De kermis van de 
marktmeester 

Op zondag maakte ik toch nog maar het 
tweede rondje kermis. Immers, zoonlief 
vindt ballenrollen best leuk. Gedurende 
4 dagen punten sparen voor een groter 
cadeau, deau, deau, deau. 
Kom ik toch op zondag Daan van Slobbe 
tegen. Jawel, ze bestaan: kermisfanaten, 
idolaten, bezetenen. Daan is er zo één. 
Ik had één prangende vraag: Wie bepaalt 
toch wat er hier op de kermis komt te 
staan? Daan hielp me uit de brand: “De 
marktmeester van de Gemeente Breda  

COLUMN bepaalt dat”. Om er aan toe te voegen: 
“En dan hebben we met deze rupsbaan 
nog mazzel”. Da’s dus blijkbaar een 
baan: marktmeester. 

In mijn eigen werk ben ik gewend dat 
mensen competent blijven. Nascholings-
cursussen volgen enzo. Portfolio’s bijhou-
den. Een leven lang leren. Feeling blijven 
houden met de werkvloer. Ik word op 
slag benieuwd naar de visie van deze 
meneer op de Princenhaagse kermis. 

Als ik zelf de kermis beleef, ervaar, ob-
serveer kom ik tot de conclusie dat er 
duidelijk iets mist. Er is niks voor de 
doelgroep vanaf 12 jaar. Of je moet 
op een leeg Esserplein in een lege bank 
willen gaan zitten die nog enig modern 
vertier biedt. 
Wat er wél genoeg is, is vermaak voor 
de jongsten. Tevreden hijsen ouders van 
soms wel 100+ zich op een motortje 
om zoon- of dochterlief te begeleiden. 
Dat die dingen nog vooruit komen. 
Ook bij het eendjes vangen, de draaimo-
len, touwtje trekken, de autootjes is het 

druk en zijn de foto’s die ter plaatse op 
facebook worden geplaatst niet van de 
lucht. Maar bij het vallen van de avond 
wordt pijnlijk duidelijk: De Princenhaag-
se avondkermis is dood.  

Vorig jaar werd er geroepen op social 
media dat een nostalgische kermis veel 
beter  en onderscheidend zou zijn voor 
Princenhage. Volgens mij geeft deze 
marktmeester aan die vraag gehoor: 
oude attracties, veel nostalgie, geen 
spanning en groen licht voor de hoogste 
bieder.    

Armin Floren
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Kinderen met én zonder beperking sporten samen 
Breda Actief en AV-Sprint houden de der-
de Special KIDS-dag Breda op 1 oktober 
2015 – 400 kinderen met en zonder han-
dicap gaan op vrijdag 9 oktober samen 
gezellig sporten. De atletiekvereniging 
AV Sprint organiseert samen met Breda 
Actief voor de derde keer de Special KI-
DS-dag. Deze sportdag is een onderdeel 
van de landelijke Week van de Toegan-
kelijkheid. Dit jaar is het motto: ‘Welkom 
bij de club’. 

Op vrijdag 9 oktober opent de Special 
KIDS-dag om 9.30 uur met een massa-
le warming-up. Vanaf 10.00 tot ongeveer 
13.30 uur barst het op en om de atletiek-

baan van de sportende kinderen. Tijdens 
de Special KIDS-dag bieden 15 vereni-
gingen maar liefst 20 takken van sport 
aan. In totaal is er een sport- en spellen-
circuit voor de kinderen van 40 verschil-
lende activiteiten. De kinderen maken 
onder andere kennis met BMX’en, bok-
sen, golfen en het uitoefenen van heuse 
circusacts! Bevalt het goed? Dan kunnen 
zij lid worden van de sportvereniging die 
op 9 oktober aanwezig is. Iedereen is 
welkom om te komen kijken. 

Met en zonder beperking
Special KIDS-dag is een samenspel van 
de projecten Special Heroes van Breda 

Actief en de KIDSdag van AV Sprint. Tij-
dens deze sportdag sporten kinderen 
met en zonder beperking samen om el-
kaar te leren kennen en om de drempel 
weg te nemen. 

De 400 deelnemers en ongeveer 60 
vrijwilligers worden bijgestaan door 
studenten van CIOS Goes-Breda. Deze 
dag wordt ook mede mogelijk gemaakt 
door Fonds Gehandicaptensport en de 
Dirk Kuyt Foundation.
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WHAT’SAPPENING?
In de serie What’s Appening vandaag 
Merel en Janne van basisschool de 
Eerste Rith. Met SKIP got Talent in het 
vooruitzicht interviewen zij - zonder 
dat ze dit vooraf wisten - SKIP-voorzit-
ter Rick van Buel. 

Bevrijdingslezing op woensdag 28 oktober 
Rinie Maas schreef ‘Het verbeten verzet 
op de Vloeiweide’ met als vervolgboek 
‘Boschdal, oorlogsgeheim van bezet 
dorp’. Nog altijd komen er aanvullingen 
op beide boeken. Maar er blijven ook 
nog vragen. Een en ander staat centraal 
tijdens de bevrijdingslezing bij boek-
handel Buitelaar, Grote Markt 11 Breda 
op woensdag 28 oktober om 20.00 uur. 
Mede aan de hand van lichtbeelden 

wordt het tragische gebeuren van de 
overval op de Vloeiweide, ingeluid door 
verrader Louis de Coster, verteld door Ja-
nus Jochems (researcher) en Rinie Maas 
(auteur). U bent van harte welkom  om 
deze bevrijdingslezing bij te wonen. Tij-
dige aanmelding is, om organisatorische 
redenen, noodzakelijk: tel.076 5145160 
of: info@librisbuitelaar.nl. Entree € 2,00.

Het monument op de Vloeiweide

De Princenhaagse pu-
bliciste Diana van Doorn 
brengt samen met illus-
trator Nelie Korver haar 
eerste boek uit, getiteld De reis van 
Yod. Het is een modern en eigenwijs 
sprookjesavontuur voor kinderen van-
af 8 jaar. Het boek verschijnt in de Kin-
derboekenweek die plaatsvindt van 7 
tot en met 18 oktober. 

Raar maar waar! is het thema van de 
Kinderboekenweek 2015. Het gaat over 
natuur, wetenschap en techniek. Als je 
kinderen vraagt naar wetenschappelijke 
verschijnselen, dan willen ze weten hoe 
de wereld in elkaar zit: Waarom is iets 
zoals het is? Hoe werkt iets? Hoe kom ik 
achter de antwoorden op mijn vragen?

Vragen over afkomst
Yod, de hoofdpersoon uit het boek van 
Diana van Doorn, zit vol met vragen over 
zijn afkomst. Hij wil weten wie zijn ouders 
zijn. Om daarachter te komen maakt 
hij een reis vol obstakels die hij steeds 
weer moet overwinnen. De reis van Yod 
is een sprookje dat past in de traditie 
van de mythische vertelling. Het is een 
verhaal met een louterende werking dat 
een waarheid over het menselijk bestaan 
uitdrukt.

De reis van Yod
Door Alexandra 

Middendorp

Princenhaags tintje in de Kinderboekenweek

Gratis exemplaren
Bijzonder is dat Diana en Nelie met de 
winst uit de verkoop exemplaren gratis 
beschikbaar stellen aan kinderen in zie-
kenhuizen en instellingen. Diana licht toe: 
“Nelie heeft een kind verloren en meege-
maakt dat haar kleinzoon in het zieken-
huis moest verblijven. Dat is enorm ingrij-
pend. We hebben dan ook besloten om 
boeken gratis te geven aan ziekenhuizen 
om de kinderen wat afl eiding te bieden. 
Onlangs is het eerste boek uitgereikt in 
het Sophia Kinderziekenhuis in Rotter-
dam.”
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Werkgroep zwerfvuil en hondenpoep stopt ermee
Weinig draagvlak onder buurtbewoners nekt werkgroep 

In juni 2013, ruim 2 
jaar geleden, werd het 
Wijkplan Princenhage 
ondertekend. Eén van 
de speerpunten uit het 
Wijkplan waren de thema’s zwerfvuil 
en hondenpoep. Twee thema’s waar 
bewoners zich danig aan stoorden, zo 
bleek uit de thema-avonden die vooraf 
gingen aan het Wijkplan. 

Dus ging er een werkgroep ijverig aan 
de slag om het zwerfvuil en honden-
poep-probleem aan te pakken.  Met wis-
selend succes en opheffen van de werk-
groep tot besluit.
 
Zakjes met poep in de bosjes gegooid
De werkgroep had onder andere als 
doel om enkele keren per jaar zwerfvuil 
te verwijderen, maar kreeg daar ‘nog 
geen 10 mensen voor bij elkaar’.  Wat dat 

Door Armin Floren betreft ervoer de 
werkgroep weinig 
draagvlak onder 
de bevolking. Ook 
constateert de 
werkgroep dat het 
in de wijk eigenlijk 
wel meevalt met 
het zwerfvuil. Wat 
betreft de hon-
denpoep (erger-
nis nummer één!) 
concludeert de 
werkgroep dat hier 
óók taken liggen 
voor de gemeen-
te: voorlichting en 
handhaving. Het valt met name op dat 
vele hondenbezitters wel de poep van 
hun viervoeter in een zakje doen, maar 
dat vervolgens in de bosjes gooien. 

Omdat de werkgroep niet het gevoel 
heeft dat er veel is bereikt, geven ze aan

Terug naar de fabriek
Na de zeer geslaagde ten-
toonstelling over Vincent van 
Gogh en Princenhage staat 
de komende maanden in 
het Princenhaags Museum  
de industrie in Princenhage 
centraal. Suikerfabriek, HKI, 
Kwatta II, Etna, Saval, Car-
rosseriefabriek de Ley , Jam-
fabriek Princenhage nog een 
aantal andere bedrijven zijn 
allemaal opgericht op Prin-
cenhaags grondgebied tus-
sen 1870 en 1935.
De tentoonstelling geeft een 
kijkje in de keuken van de 
Princenhaagse industrieën 
met onder meer een reclame-
fi lmpje van de Etna uit 1929 
en beelden uit 1941 die het droogproces en de verwerking van 
aardappelen laten zien. Uiteraard zijn er ook vele foto’s en pro-
ducten van deze fabrieken.

Bugatti
Meneer Bouwmeester uit Princenhage zal zijn Peugeot 201 met 
Bugatti motor bij het museum zetten. Het is een uniek exemplaar 
omdat er maar 8 gemaakt zijn, natuurlijk bij De Ley op de Haag-
semarkt op de plaats waar nu AH is gevestigd. Tijdens de eerste 
testrit reed de coureur zich dood. Daarna is men meteen gestopt 
met de productie.
De tentoonstelling “Terug naar de fabriek” is te zien in het 
Princenhaags Museum, Haagweg 334bis van 13.00 tot 17.00 uur 
op zondag 11 oktober, 8 november en 13 december.

liever zelf af en toe afval te gaan prikken 
en zich aan te sluiten bij Opgeruimd Bre-
da en Princenhage Groen. Als er iemand 
een goed idee heeft of de kar wil gaan 
trekken dan kan die zich melden bij de 
dorpsraad: vande496@planet.nl 

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi

Bottktttttttt
tttiti titititititi tititititi tititi titititititi titititititttiti titititi 
ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Tentoonstelling Princenhaags Museum 
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B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA

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. 
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Eigentijds maatwerk voor particulier en bedrijf. 
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NIET VERGETEN!

ZONDAG 11  OKTOBER
THUISWEDSTRIJD

GROEN WIT - WERNHOUT

Groen-Wit geldt in de vierde klasse D 
als titelkandidaat, zeker na de winst op 
Sprundel afgelopen weekend. Op zon-
dag 11 oktober speelt Groen-Wit 1 thuis 
tegen Wernhout 1, aanvang 14.30 uur.

ZATERDAG 17 OKTOBER
KERMISMIDDAG

Met medewerking van Wim van Ooster-wijk.  
De zaal gaat open om 13.30 uur.  Aan-vang 14.00 uur
Kosten leden: € 3 incl. koffi e/thee en consumptie.
Niet leden € 5 .
Denk aan uw lidmaatschap- of betalings-bewijs.
Locatie: Princenhof,  Princentuin 1 Breda

VRIJDAG 9 OKTOBER
S.K.I.P.’S GOT TALENT

S.K.I.P.’s got talent. Kom de kleine arties-
ten aanmoedigen. Aanvang 19.00 uur. 
Entree €1 boven de  18 jaar (komt ten 
goede aan de activiteiten van SKIP) .

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 9

1510619 Wijkblad Princenhage NR 05.indd   9 06-10-15   12:51



PAGINA 10   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

1510619 Wijkblad Princenhage NR 05.indd   10 06-10-15   12:51

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 zondag via 
wijkbladprincenhage@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 
Breda, 4813 BA. Weekdagen: Vanaf 1 ok-
tober alleen tussen 9.00 en 12.00. Tel. se-
cretariaat 5213873. Website: www.naza-
rethparochie.nl en emailadres: martinus@
rkbredawest.nl Elke dag is één pastor 
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-

MARTINUSKERK ving en ziekenzegen en andere dringen-
de 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 10/11 oktober. 28ste zondag 
door het jaar. 
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Giny van de Korput. Het Martinuskoor 
verzorgt de zang. 

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overleden familie 
Sprenkels; Piet Schalk.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 11 oktober
Dienst van Woord en Gebed waarin ds. 
Saskia van Meggelen voorgaat. Aanvang 
10.00u.. 

Kinderkerk en crèche
De kinderen zijn weer welkom in Kinderkerk 
en crèche op zondag 18 oktober .

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. 06-22576592

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

Voor uw agenda: Zondagmiddag 18 okto-
ber 15.00 u. : Theaterconcert ‘De Mariamo-
nologen’ in de kerk OLV Ten Hemelopne-
ming in Prinsenbeek. De kerk is open om 
14.30u.. Informatie: Mieke Frankfoorder: 
w.frankfoorder@hccnet.nl 

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

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