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Jaarlijkse Jota Joti bij Scouting Sint Martinus
Afgelopen weekend 
stond de houten mast 
weer fier overeind in de 
achtertuin van ‘de Dob-
belsteen’. Scouting Sint 
Martinus deed voor de elfde keer mee 
aan de jaarlijkse Jota Joti. Wil je we-
ten hoe de bouw van de imposante 
toren verloopt? Bekijk het filmpje op  
www.scoutingsintmartinus.nl. Het is 
gemaakt door middel van time-lap-
se-fotografie en het resultaat is letter-
lijk van hoog niveau.

Jota Joti staat voor Jamboree On The Air 
en Jamboree On The Internet. De scou-
tingactiviteit vindt jaarlijks plaats in het 
derde weekend van oktober. “Het gaat 
vooral om ontmoeting”, vertelt Remko 
de Vries. Op de gewone Jamboree ben 
je in de gelegenheid om dat in het echt 
te doen. Met de Jota Joti kunnen we ge-
woon in Princenhage blijven en toch ken-
nis maken met scouts uit andere landen”. 
Om te kunnen communiceren in de ether 
is niet alleen de toren nodig, maar ook 
zendapparatuur. Daarom worden scouts 
geholpen door zendamateurs. “Zij zor-
gen voor de apparatuur en natuurlijk ook 
de kennis”, vertelt Remko.

Wereldwijd 
“De eerste Jota Joti werd gehouden in 
1956”, vertelt Hans Wijers, een van de 
ondersteunende zendamateurs. “Van-
daag hebben we al contact gehad met 
landen als Amerika, Spanje, Engeland en 

Puerto Rico. Erg leuk was ook het con-
tact dat we hadden met scouts uit de 
Azoren. Ze verwelkomden ons eerst met 
een Spaans lied”, vertellen Remko en 
Hans. De Jota Joti opent altijd met een 
prijsvraag, waarbij deelnemers moeten 
zoeken naar een bepaalde frequentie. 
De winnaar van dit jaar was onze eigen 
Scouting Sint Martinus.

Communicatie
Naast alle communicatie staat het week-
end ook in het teken van techniek. In Prin-
cenhage zien we dat terug bij het bouwen 
van de toren, die met louter touwen en 
hout is gebouwd. Daarnaast zijn er activi-
teiten voor de bevers, kabouters, welpen, 
verkenners, explo’s en pivo’s. Zo was er 
een speurtocht door de wijk, waarbij de 
scouts op zoek moesten naar zendertjes 
die signalen uitzonden. Zodra de zender 
werd gevonden moest per portofoon ge-
schakeld worden met de thuisbasis om 
allerlei informatie door te geven die daar 
dan weer werd verwerkt. Het leverde een 
weekend boordevol nieuwe contacten en 
waardevolle momenten op.
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Ontmoeting met scouts uit de hele wereld

Door Ron van Zundert

De scouts zelf over de Jota Joti:
• Maartje: “Op dit soort weekenden is het 
heel erg leuk om contact te hebben met 
scouts over de hele wereld”.
• Nienke: “Ik doe al 3 jaar mee aan dit 
evenement en ik vind het ieder jaar weer 
super”.
• Merlijne: “Ik heb geleerd hoe het er bij an-
dere scouts aan toe gaat.”
• Romy: “We chatten met buitenlandse 
scouts. Er zijn regels: Je mag niet schelden 
en niet je naam en adres geven”.
• Phoenix: “Ik weet nu hoe je met satellie-
ten verbinding maakt en heb met aardige 
kinderen uit bijvoorbeeld Thailand en Ame-
rika gepraat.”

Deze groep is helemaal klaar voor 
de avondspeurtocht



Op zaterdag 31 oktober sluit S.K.I.P. 
het jaar af met de Halloween disco in 
gemeenschapshuis de Koe. Het wordt 
een discoavond die helemaal aange-
kleed is in de sfeer van Halloween. 
Kom dus in je leukste en griezeligste 
pak en wie weet win jij de verkiezing! 

Om het iedereen zo goed mogelijk naar 
de zin te maken, is het programma op-
gesplitst in twee delen. Het eerste deel 
van de avond (van 18.45 tot 20.15 uur), 
is voor de groepen 1 tot en met 4. Het 
tweede deel (van 20.30 tot 22.30 uur), 
vieren we met de kinderen van groep 5 
tot en met 8. Ouders kunnen voor aan-
vang, bij de deur, wat consumptiebonnen 
kopen van een euro per stuk. Dan hoe-
ven kinderen niet onnodig met geld rond 
te lopen. 
Als kinderen een briefje met hun tele-

Halloween in de Koe 
Kinderdisco

Op zondag 25 oktober is het Koren-
middag in gemeenschapshuis De Koe. 
Zangvereniging Zangkoor(ts) met diri-
gent Martin Cornelissen zorgt samen 
met het Groot Evenementen Koor een 
muzikaal feestje. Met een goed doel: 
sponsoren van het project Kenia (met 
een loterij), via een optreden van vier 
koren en een carnavalsband. 

De deelnemende koren zijn het Groot 
Evenementenkoor uit Princenhage, het 
Shantykoor uit Oudenbosch, het Madese 
Meezingkoor uit Made en zangvereni-
ging Zangkoor(ts) uit Breda. 
Carnavalsband ’t Zooike uit Breda levert 
deze middag ook een feestelijke muzika-
le bijdrage.
De toegang is gratis en de middag duurt 
van 13.00 tot 18.30 uur.

Onder meer 
Zangvereniging 
Zangkoor(ts) 

Korenmiddag in de Koe

foonnummer meenemen, dan kunnen 
ouders gebeld worden als er iets is. 
Voor meer informatie, en voor foto’s van 
eerdere activiteiten kijk op www.skip-
princenhage.nl. Zijn er nog vragen?  
Bel ons op (06) 47 44 00 75 of mail naar 
info@skipprincenhage.nl. 

Tot S.K.I.P.!.
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Instuif bij Hobbyclub 
Princenhage
Heb je voor de komende 
herfstvakantie nog niks 
gepland en heb je zin 
om eens lekker te knut-
selen? Dan kan dat op 
dinsdag 27 en vrijdag 30 oktober (18.30 
tot 20.00 uur) bij Hobbyclub Princen-
hage in de Dobbelsteen. Binnen het 
thema Halloween of herfst kunnen alle 
basisschoolkinderen aan de slag met 
hun handen. De instuif is bedoeld om 
kinderen kennis te laten maken met 
deze leuke club.

Volgend jaar is het veertig jaar geleden 
dat de Princenhaagse Hobbyclub voet 
op creatieve bodem zette. “Eén van de 
kartrekkers toen was Marius van Don-
gen”, vertelt Ineke Buijnsters die samen 
met haar man Ben al twintig jaar ver-
bonden is aan Hobbyclub Princenhage. 
“Op dit moment hebben we drie groepen 
waarin we met maximaal vijfentwintig kin-
deren werken. Voor iedere groep hebben 
we vijf begeleiders. 
Dit betekent dat we 
een groep van ze-
ventien vrijwilligers 
hebben. Zodra een 
kind kan knippen, is 
het welkom bij onze 
club”, vertelt Ineke. 
Je kunt daarmee zeg-
gen dat kinderen van-
af een jaar of vijf à zes 
‘geknipt’ zijn om lid te 
worden voor e 2,50 
per keer.

Fantasie
“De kinderen heb-
ben het erg naar hun 
zin bij ons”, aldus 
Ineke. “We bieden 
ze de ruimte om hun 
eigen ideeën te ver-
wezenlijken en vooral 
hun fantasie te ge-
bruiken. Thuis en op 
school zijn het vaak 
toch wat meer de 
panklare knutselop-
drachten. We vinden 
het leuk als een idee 
echt helemaal uit een 
kind zelf komt”, vult 
ze aan. Kinderen ma-
ken bij de Hobbyclub 
knuffels, ze kunnen 
solderen, maar ook 
houtbewerken. Van 
een stuk hout een 
auto maken vraagt 

“Volgend jaar vieren we ons 40-jarig jubileum”W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

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

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

Door Ron van Zundert

dat de kinderen leren zagen, raspen, 
schuren en polijsten. Ook maken de kin-
deren bij hun werk soms gebruik van een 
grote kolomboormachine. 

Trots
Op de vraag wat het vrijwilligerswerk bij 
de Hobbyclub zo leuk maakt, antwoordt 
Ineke: “Het geeft me veel energie om mijn 
kennis over te brengen op de kinderen. 
Daarnaast komen tijdens het knutselen 
vaak hele interessante gesprekken op 
gang. En het mooiste moment is vaak 
wanneer een kind een bepaald werkstuk 
af heeft. Het is zo bijzonder om te zien dat 
een kind - vaak op iets heel kleins - zo ont-
zettend trots kan zijn. Dat maakt dit werk 
echt geweldig.” 
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Hondenpoep 
psychologie van de koude 

grond... 

Ik las het artikel van vorige week over zwerfvuil. Ik wil 
even reageren op de zin: “Het valt op dat vele hondenbezit-

ters wel de poep van hun viervoeter in een zakje doen, maar dat 
vervolgens in de bosjes gooien.” Volgens mij klopt dat ‘vele’ (ge-

lukkig) niet. Gezien de hoeveelheid zakjes denk ik dat er maar enkele 
viespeuken zijn. Maar het valt wel op, is lelijk storend en vies!

Nou heb ik wel eens gelezen dat als ergens veel zwerfvuil ligt er gemak-
kelijker nog wat bijgegooid wordt. Onder het motto: “Iedereen doet het dus 
doe ik het ook maar”. Als er weinig ligt komt er minder gemakkelijk iets bij. 
Ik heb dat uitgeprobeerd... Ik heb een tijdlang geprobeerd die vieze zakjes als 
ik toch met mijn hond loop ook even op te ruimen... en ja het lijkt wel of het 
dan minder wordt. ;-)

Laten we dus vooral blijven benadrukken dat het echt maar een enkeling is 
die zoiets doet en met z’n allen deze zakjes zo spoedig mogelijk opruimen. 
Iets anders is natuurlijk de overlast van hondenpoep zonder zakjes. Dat 
ligt er echt veel. Het is jammer dat ook nette hondenbezitters daar op 
aangekeken worden. Het laat zich helaas minder gemakkelijk oprui-
men. 

Marie-Louise de Ponti 
(Vereniging Princenhage Groen!), 

die alleen wil spreken over het Prin-
cenhaagse deel dat Princenhage 

Groen! ‘beheert’.

AOGS EI
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Zang/Cabaretgroep en Blaasorkest ’t Ploegeske
’t Ploegeske bestaat al 35 jaar en dat vie-
ren ze op zondag 1 november, van 14.00 
tot 17.00 uur in gemeenschapshuis De 
Koe (Ambachtenlaan 1). Dit orkest ver-
zorgt al die jaren al optredens in ver-
zorgingshuizen, ouderenorganisaties en 
voor andere verenigingen die zich inzet-
ten voor onze samenleving.

Op deze zondag presenteert ’t Ploege-
ske ook het nieuwe programma voor 

WHAT’SAPPENING?

In de serie What’s Appening maken 
we deze keer kennis met Bram Laros 
en Daan Schouwenaar van de Eerste 
Rith. Zij werden verrast doordat zij ‘aan 
de andere kant van de app meneer 
Jan (de Craen) aantroffen’.  

35-jarig bestaan

2016. De zaal opent om 13.30 uur en 
de toegang is e 5 per persoon inclusief 
1 consumptie. Het entreegeld gaat naar 
Stichting Mees, die vijf dagen in de week 
dagopvang verzorgt voor kinderen met 
een meervoudige beperking. Deze kin-
deren werken daar op hun eigen kunnen 
en vermogen aan hun ontwikkeling. Voor 
meer informatie belt u naar Henk van 
Wijngaarden (076) 522 46 70.

Afrikaanse middag voor het hele 
gezin in De Koe

Benefietconcert voor Stichting Ibhongo

Op zondag 1 november kunt u de herf-
stvakantie afsluiten met een Afrikaan-
se middag in De Koe. Er zijn optredens 
van het actiekoor ‘Tegen de wind mee’ 
met Zuid-Afrikaanse liedjes. Ook djem-
bégezelschap DJEMBASA treedt op 
met Afrikaanse percussiemuziek.

Kinderen tot twaalf jaar zijn welkom om 
maskers en instrumentjes te komen ma-
ken. Na de pauze mogen ze meedoen 
met de muziekgroepen. De middag is 
van 14:30 tot 17.30 uur (zaal open om 
14:00 uur) en de toegang is e 6 voor vol-
wassenen en e 2,50 voor kinderen (inclu-
sief een glaasje ranja) kinderen tot 4 jaar 
mogen gratis meekomen.

Trots in de township
Stichting Ibhongo plaatst een kraam 
waar Afrikaanse spulletjes te koop zijn 
die in de township gemaakt zijn. Er draait 
doorlopend een film met informatie over 
de projecten van Stichting Ibhongo.  Ook 
zijn er Zuid-Afrikaanse lekkernijen te 
proeven. De opbrengst is voor Stichting 
Ibhongo, die twee pleegzorghuizen on-
dersteunt en meehelpt aan de bouw van 

goede crèches en opleidingen voor de 
leidsters. Ibhongo betekent ‘trots’ en dat 
is wat de stichting probeert bij te brengen 
aan jonge kinderen in township Masiphu-
melele . Meer info op: www.stichtingib-
hongo.nl
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Theater DoeDagen tijdens 
herfstvakantie in De Koe

Doe mee!

Het SGAP houdt samen met de Vlinderfabriek weer drie The-
ater DoeDagen in de toneelzaal van De Koe, op donderdag 
29 en vrijdag 30 oktober. Dit is bedoeld voor kinderen die 
van toneelspelen houden en in een echte voorstelling willen 
spelen. Ervaring is niet nodig, als je maar enthousiast bent! 
De workshops en de regie is in handen van Sylke van de 
Calseijde en Claudette Efrosina van de Vlinderfabriek.

Op donderdag 29 oktober:
• zijn kinderen uit groep 1, 2 en 3 welkom van 10.00 - 12.00 uur. 
Om 11.30 uur kunnen alle ouders komen kijken hoe hun kinde-
ren meespelen in ‘de Droommachine’.  Wat zou je dromen als 
er een machine was die je dromen ‘echt’ zou kunnen maken? 
Kosten e 5.
• is iedereen uit groep 3, 4 en 5 welkom van 13.00 - 16.30 uur. 
Deze acteurs en actrices spelen om 16.00 uur de die middag 
gemaakte voorstelling ‘De droom die niet wakker wilde worden’. 
Hoe dat precies gaat aflopen weten we nu natuurlijk nog niet, 
maar kom gerust kijken. Meedoen kost e 10.

Vrijdag 24 oktober:
Deze middag is de toneelzaal van de Koe gereserveerd voor 
avontuurlijke en getalenteerde jongens en meisjes uit groep 6, 
7 en 8. Zij verzinnen, schrijven en spelen zelf de voorstelling 
‘de Nachtmerrie’. Er wordt gewerkt van 13.00 - 16.30 uur, om 
16.00 uur mag het publiek naar het eindresultaat komen kijken. 
Meedoen kost e 10.

Opgeven voor deelname kan door te mailen naar info@sgap.nl of:  
info@vlinderfabriek.nl. Noem de voor- en achternaam van het 
deelnemende kind, de school, de groep en het mobiele nummer 
van een van de ouders. Betalen kan op de Theater DoeDag 
zelf aan de kassa van de Koe. Na aanmelden ontvangen de 
ouders een bevestigingsmail. Kijk voor meer informatie op www.
vlinderfabriek.nl
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ZATERDAG 24 OKTOBER
REPAIR CAFE DOBBELSTEEN

Zaterdag 24 oktober is er weer Repair Café in de 

Dobbelsteen (Doelen 36). Van 12.00 tot 16.00 uur 

is iedereen welkom om met hulp van vakkundige 

vrijwilligers kapotte spullen te komen repareren, 

zoals fietsen, elektrische apparaten, sieraden, 

textiel en naaimachines. Maak voor naaimachi-

ne-reparaties een afspraak via het e-mailadres 

rcdobbelsteen@gmail.com. Meer informatie op 

repaircafe.org en facebook ‘Repair Café Breda’.

NIET VERGETEN!
DINSDAG 28 OKTOBER

KAARTMIDDAG
Woensdag 28 oktober is er een kaart-middag in de Elisabeth Westerwiek (Argusvlinder 298). U kunt er rikken en jokeren en er komt een dagwinnaar. Aan-vang: 13.30 uur in het OC. Entree € 2,50. Elisabeth 

ZONDAG 25 OKTOBER
BOKBIERDAG IN 

BIERRECLAMEMUSEUM

De laatste zondag van oktober is traditiegetrouw gereserveerd voor de Bokbierdag, dus kom langs op zondag 25 oktober 2015 in het Bierre-clamemuseum (Haagweg 375) en luister naar het optreden van de Ierse folkband The Shanni-ons. Er zijn veel verschillende bokbieren te ver-krijgen, in de fles of van het vat. Het optreden begint rond 17:00 en de entree is gratis. Vragen? Bel (076) 522 09 75 of kijk op www.bierreclame-museum.nl.

DONDERDAG 30 OKTOBER

WANDEL EN MATCH BIJ 

PRINCENHOF

Op vrijdag 30 oktober is er om 10.00 uur 

een uurtje wandelen, voor frisse lucht én 

een praatje. Princenhof, Princentuin 1, tel. 

(076) 530 97 91.

ZATERDAG 7 NOVEMBER
DAG VOOR 

MANTELZORGERGERS
Op 7 november is er een gezellige middag in de Dobbelsteen met een lunch die start om 12.30 uur. Het the-ma is Bewegen en de sessie wordt opgeluisterd door muziek van Kecie & the happy sound. 

DINSDAG 3 NOVEMBER

LEZING RIEN VERMAIRE BIJ 

VROUWEN VERENIGING 

PRINCENHAGE

Rien Vermaire vertelt op deze dinsdagavond 

aan de leden van Vrouwen Vereniging Princen-

hage over ‘Ouwe Verrekes’, aan de hand van 

beeldmateriaal en allerhande zaken die hier-

mee te maken hebben, zoals varkensblazen en 

rommelpotten. De avond begint om 20.00 uur in 

zaal Princenhof.

ZATERDAG 7 NOVEMBER
ZELDZAAMHEID

De elfde-van-de-elfde komt snel dichterbij, de start van 

het nieuwe carnavalsseizoen. Wie wordt de nieuwe Prins 

van ’t Aogje? Uit de schaarse informatie die het bestuur 

van Stichting C.C. ’t Aogje loslaat wordt niet veel duide-

lijk. “Zoiets ziede zelde!” is alles wat we te horen kregen 

op iedere vraag die we ook maar in die richting stelde. 

Op zaterdag 7 november 2015 wordt het allemaal dui-

delijk. We beginnen om 19.00 uur met de Martinusvie-

ring. Na de lampionnenoptocht wordt de nieuwe Prins 

van ’t Aogje bekend gemaakt op de Aogse Mart. Aan-

sluitend is er gelegenheid om de nieuwe Prins te felici-

teren in de Koe, waar om 21.00 uur het Aogse MottoMot 

van start gaat. De kiel mag weer uit de kast. Zorg dat je 

er bij bent. 
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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 

Open op weekdagen van 9.00 tot 12.00 uur
Elke dag is één pastor bereikbaar voor 
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. 

MARTINUSKERK Kerkdiensten  
Weekend 24 en25 oktober, 30ste zondag 
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Heinz Baart. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

Weekend 31 oktober en1 november. 
Zondag 11.00 uur. Allerheiligen. Eucha-
ristieviering met als voorganger pastor 
Paul Heye. Het Jongerenkoor Princenha-
ge verzorgt de zang.
Maandag 2 november. Allerzielen.
19.00 uur. Viering van Woord en Com-
munie met als voorganger pastor Henny 
Spooren-Schaart. Het Martinuskoor ver-
zorgt de zang.

Misintenties
Zondag 25 oktober 11.00 uur. Gusta 
Harmsen-van Tichelt; overl. ouders Pee-
ters-Vissers en Toon Peeters; Hubert 
Snels.
Zondag 1 november 11.00 uur. Maria 
Nooren-de Bont; overl. ouders Luij-
ckx-Schoenmakers; Jan Schrauwen en 
Anna van Gils.

Engelse viering
Zondag 1 november bent u van harte wel-
kom in de Engelse viering die om 14.00 
uur aanvangt. Pater Savio gaat voor in 
deze viering.

Martinuskerk-
Allerzielen 2 november 19.00 uur 
We steken een kaarsje aan….
Op 2 november gedenken we in de kerk 
de mensen die het afgelopen jaar zijn ge-
storven en van wie we in de kerk afscheid 
hebben genomen. Hun namen worden 
in de Allerzielenviering genoemd en er 
wordt een kaars voor hen aangestoken.
Maar we denken met Allerzielen ook aan 
de mensen die eerder zijn gestorven. 
Hun namen worden niet meer in de vie-
ring genoemd, maar we vergeten hen 
niet. Ze zijn voor altijd geborgen in ons 
hart. Ook in de Allerzielenviering op 2 
november willen we hen gedenken. In de 
viering wordt iedereen uitgenodigd voor 
hen een kaarsje aan te steken. 
U bent van harte welkom, Pastoraats-
groep Martinuskerk. 

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 25 oktober
Deze zondag is er de jaarlijkse Ontmoe-
tingsdienst in de Grote Kerk in het centrum. 
Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Eward 
Postma uit Ginneken en de cantorijen van 
de Markuskerk en de prot. Laurentiuskerk 
verlenen hun muzikale medewerking. Voor 
de kinderen in de basisschoolleeftijd is er 
Kinderkerk en voor de kleintjes is er opvang 
in de crèche. Let op: In de Johanneskerk is 
deze morgen geen dienst.

Kerkdienst 1 november
Dienst van Woord en Gebed waarin voor-
gaat ds. Wiebe Speelman. Aanvang 10.00 
uur. Na de dienst is er koffiedrinken in het 
Kerkenhuis.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 
in uw omgeving, dan kunt u contact opne-
men met de wijkpredikant ds. Saskia van 
Meggelen, tel. (06) 22 57 65 92.

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

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06) 22 57 65 92.

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