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W I J K B L A D

Bende Benukt: al zo’n dertig jaar Aogse optocht

hebben we ook onze kinderen schaam-
teloos ingezet om de gun-factor te  
verhogen.” Rond 2002/2003 werd CV de 
Bruine Pij opgeheven en werd de naam 
veranderd in Bende Benukt. Alle leden 
die er later bijkwamen waren ook alle-
maal Bruine Pij-ers.

BAM, daar gingen de wielen
Het bouwen van kleine wagens werd 
vaarwel gezegd en men ging als kleine 
groep verder. Sindsdien is kenmerkend 
dat Bende Benukt ALTIJD een karretje 
bouwt. Het karretje moet bier en geluid 
kunnen dragen, maar vorig jaar ging het 
bijna mis. Bende Benukt ging door de 
optocht met een enorme pan: You never 
wok alone. De wokpan alleen woog al 
zo’n 50 kilo. In totaal moesten de wieltjes 
zo’n 200 kilo dragen en dat ging al mis 
tijdens het vertrek naar de optocht, nog 
voor de deur. Bam! Vier stuks wielen voor 
€ 6,00 bij de Action bleek een té goedko-
pe investering. Er zat maar één ding op: 

“We bouwden wagens van, zeg maar, bedenkelijk niveau.”

snel naar de Action en heel veel van die 
wieltjes er onder monteren. “We waren 
nét klaar toen we moesten vertrekken.” 
Nu is er geïnvesteerd in goede wielen 
met het prijzengeld van de Dorpskwis 
waar Bende Benukt steevast meedoet 
om de hoofdprijs. 

In 2014 werd Bende Benukt eerste bij de 
kleine groepen in Princenhage. Het gou-
den idee om als levende curlingschijven 
te fungeren werd één dag voor de op-
tocht geboren omdat het cement van de 
curlingschijven niet hard wilde worden 
vanwege de kou. Als ik hen vraag naar de 
toekomst van Bende Benukt krijg ik ook 
weer een duidelijk antwoord: “Het streven 
is toch wel om te stoppen als er iemand 
80 jaar wordt, maar daar moeten we nog 
over vergaderen. Onze kracht zit ‘m erin 
dat we altijd een geweldig idee hebben, 
maar dat het publiek dat meestal niet 
snapt.” De laatste actie is een foto van de 
volle prijzenkast van Bende Benukt.

In de aanloop naar car-
naval gaan we er weer 
op uit om carnavalsver-
enigingen te bezoeken. 
Het was de beurt aan Bende Benukt, al 
zo’n dertig jaar deelnemer aan de Aog-
se optocht.

Nog in de brainstormfase
De eerste vraag - zijn jullie al ver? - wordt 
beantwoord met: “Hoeveel bouwzater-
dagen hebben we eigenlijk nog. Ik denk 
drie, of vier, even kijken… Inclusief van-
daag nog vier, nou ja… nog tijd genoeg, 
maar uh.. op dit moment hebben we nog 
niks, nee, maar wel al een goed idee. 
En dan komt het wijkblad ook nog eens 
onze tijd opslurpen, wanneer gaode 
wir?” Bende Benukt is nog duidelijk in de 
brainstormfase. Op tafel ligt een simpel 
tekeningetje van hoe de kar er over 4 we-
ken uit moet zien. Ondertussen wordt ook 
nog de kleding besteld via internet.

Sponsoring
In Breda en in ’t Aogje doet Bende Be-
nukt al zo’n dertig jaar mee met de op-
tocht. Kees Lambregts en Ramon Lips 
zijn leden van het eerste uur. Het begon 
onder de naam CV de Bruine Pij. De ei-
genaar van de Bruine Pij stelde één eis 
aan sponsoring: Jullie moeten echt heel 
goed worden, of zó slecht worden dat 
ook iedereen erover praat. Ze kozen 
voor het laatste. “We begonnen in de 
categorie kleine wagens van zeg maar 
bedenkelijk niveau en al onze wagens 
waren hoekig. Gaandeweg de jaren  

Door Armin Floren

Bende Benukt bij hun overvolle prijzenkast



Jonkheer Franciscus 
Carolus Victor Dommer 
van Poldersveldt werd 
geboren te Ubbergen 
op 23 juni 1863. Evenals zijn vader en 
grootvader, die beiden burgemees-
ter van Ubbergen waren, kiest Frans 
Dommer van Poldersveldt ook voor 
het ambt van burgemeester. Op 17 mei 
1904 wordt hij als zodanig  benoemd in 
Princenhage. 

Een jaar later koopt hij aan de Haagweg 
een stuk grond met daarop een boerde-
rijtje, dat hij laat afbreken. De welgestelde 
familie Dommer van Poldersveldt reist veel 
en brengt jaarlijks haar vakanties door bij 
goede vrienden in Zwitserland, die een 
prachtig huis bewonen aan het meer van 
Neufchatel. Als hij door omstandigheden 
in staat wordt gesteld dat huis te kopen, 
laat hij het in onderdelen afbreken en naar 
Nederland vervoeren. In 1906 wordt  door 
Bouwbedrijf Sprangers het zogenaamde 
vakwerkhuis herbouwd aan de Haagweg 
en gaat het burgemeestersgezin wonen in 
wat nu bekend staat als villa ‘de Haghe’, 
Haagweg 339.

Feiten uit 12 jaar burgemeesterschap
Het kerkhof achter de Martinuskerk wordt 
uitgebreid met een perceel dat tot dan 
toe dient als tuin van de zusters van de 
Mariaschool. Het wordt opgehoogd met 
paden en met hagen beplant. Na de 
plechtige inwijding in augustus 1904 ge-
ven B en W toestemming de uitbreiding 
begin 1905 in gebruik te nemen. Op 25 
juli 1907 wordt de stopplaats voor de 
treinreizigers Breda/ Moerdijk nabij de 
Spoorstraat in Beek geopend. 
In 1909 wordt villa Palmyral aan de Lies-
boslaan (later Princeville genaamd) ge-
bouwd. In 1911 wordt de Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek St. Martinus aan de 
Mastbosstraat in gebruik genomen.

De burgemeester heeft ook een belang-
rijke rol gespeeld bij de villaontwikkeling 
aan de Haagweg en rond het Mastbos. 
Tevens was hij nauw betrokken bij de 
bouw van de Princenhaagse aerogeen-
gasfabriek aan de Haagweg waar nu 
de doorbraak is naar de Tuinzigtlaan. In 
1917 verhuist Jonkheer Frans Dommer 
van Poldersveldt naar zijn geboorte-
plaats Ubbergen en is daar burgemees-
ter van 1917 tot zijn overlijden in 1920.
Alle burgemeesters van Princenhage 

De Burgemeesters van Princenhage: Jonkheer F.C.V. 
Dommer van Poldersveldt (1904-1917)

Door Helma Raaijmakers hebben een straatnaam gekregen. Al-
leen burgemeester Schrauwen wordt 
in de buurt van de burgemeester de 
Manlaan slechts herdacht in de Schrau-
wenhof.  Maar burgemeester Dommer 
van Poldersveldt ontbreekt helemaal, of-
schoon er in de loop der jaren wel stem-
men opgegaan zijn om ook hem met een 
straatnaam te gedenken. Zo opperde 
Henk de Kroon, sinds 1994 eigenaar/
bewoner van villa ‘de Haghe’, in 2010 
om “als het tussengebied Laan van Mer-
tersem/Haagweg, voorheen Van Gastel 
tot ontwikkeling komt het in de rede ligt 
dat de straatnaam wordt: Dommer van 
Poldersveldt, de bouwer van ons huis 
en voormalig burgemeester van Prin-
cenhage”. Volgens Gerard Otten, van-
uit Cultureel Erfgoed betrokken bij de 
straatnaamgeving in Breda, zijn er ooit 
wel ideeën geopperd, maar deze werden 
afgeschoten op de lengte van de naam. 
“Een straatnamenbord is gebonden aan 
het aantal tekens, dat pas enkele jaren 
geleden is verhoogd van 25 naar 75. Ho-
pelijk krijgt deze burgemeester, die een 
behoorlijk stempel op Princenhage heeft 
gedrukt, alsnog een straatnaambord.”

Bronnen: Adriaan van Beek, Henk de Kroon en 
Gerard Otten

Burgemeester Dommer van Poldersveldt.
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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

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

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,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

Meer weten ?  
Neem contact op  met:  
telefoon: (076) 504 56 05 
e-mail: serviceteam@kober.nl 
of kijk op www.kober.nl 

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

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, BrttdaGeveltuintjes
Heb je geen tuin maar 
houd je wel van groen? 
Leg dan een geveltuin 
aan! Geveltuintjes maken 
jouw straat groen en ge-
zellig. Het is ook nog eens goed voor de 
biodiversiteit. Alle kleine tuintjes samen 
betekent meer natuur in de stad. En al 
dat groen zorgt er ook voor dat het op 
de stenige plekken zomers minder heet 
is. Het regenwater kan in de bodem zak-
ken en hoeft niet via het riool te worden 
afgevoerd.
Omdat de geveltuin in de Openbare 
ruimte wordt aangelegd gelden er wel 
een aantal spelregels.
Bij interesse kun je je initiatief aanmelden 
via de gemeente Breda. Het aanmeld-
formulier vind je op www.opgeruimd-
breda.nl/geveltuin of stuur een mail naar  

opgeruimdbreda@breda.nl. De ideeën 
en mogelijkheden worden getoetst en 
zo nodig wordt er contact met je opge-
nomen. Je ontvangt per mail een ‘be-
vestiging geveltuin’ met daarin de rand-
voorwaarden en een tegoedbon van  

€ 25,- als tegemoetkoming in de aanleg-
kosten.
Op de foto’s ziet u 2 voorbeelden van  
geveltuintjes, waarvan we er één  
natuurlijk herkennen bij Tante Betsie op 
de Haagsemarkt.

Door Armin Floren

Sportieve gastheer gezocht
Het gaat goed met de jeugd van Groen 
Wit. Het aantal jeugdelftallen is de 
laatste jaren naar ongekende hoog-
te gestegen. Mede door deze groei is 
het jeugdbestuur op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger voor de zater-
dagmiddag.

De club zoekt iemand die op zaterdag-
middag (jeugd) tussen 12.00 en 16.00 
die bezoekers wil ontvangen, de standen 

wil vastleggen en wil fungeren als ‘gast-
heer’. Dit alles in de unieke bestuurska-
mer van Groen Wit die uitkijkt over de 
sportvelden. 

Mogelijk heeft iemand interesse die een 
kleinzoon of -dochter heeft die voetbalt 
bij Groen Wit. Er staat een vergoeding te-
genover van € 15 per keer. Voor vragen 
kunt u het best contact opnemen met 
Reinout Schoone (tel. 06-22607080). 

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 3



Een fit Princenhage 
Wellicht is het u al op-
gevallen dat op de Et-
tensebaan sinds enige 
weken het reclamedoek 
van een Bredase Makelaar is vervan-
gen door een eigentijds, sportief, fel-
blauw doek. In het bewuste pand op 
nummer 29 is sinds 1 december 2015 
de eerstelijns fysiotherapiepraktijk 
Sportmedic gehuisvest. 

Bij binnenkomst word ik hartelijk ontvan-
gen door twee jonge, enthousiaste man-
nen. Direct valt de grote, uitnodigende 
leestafel op waar we later plaats zullen 
nemen. Maar niet voordat ik eerst een 

rondleiding krijg van eigenaar Stefan 
Janssen door het strakke, hippe en te-
vens sfeervolle gebouw. Met een aantal 
trappen omhoog komen we aan in een 
ruimtelijke trainingszaal, welke door de 
hoeveelheid raampartijen heel open en 
prettig overkomt. In de ruimte staan on-
der andere diverse gloednieuwe kracht-
trainingsapparaten. Een gedeelte van de 
zaal is gereserveerd voor het verrichten 
van bewegingsanalyses middels een 
videocamera. De opname wordt samen 
met de patiënt bekeken en zorgvuldig 
geanalyseerd. De basis voor behande-
ling en instructie. ‘Uniek en anders voor 
een fysiotherapiepraktijk’, aldus Stefan 
Janssen. 

Professioneel 
Sportmedic richt zich met name op het 
onderzoeken en behandelen van knie, 
schouder, of elleboogklachten. Deze 
kunnen sportgerelateerd zijn. Maar ook 
mensen met klachten door bijvoorbeeld 
fysieke overbelasting vanuit arbeid, 
of herstel na een operatie kunnen bij 
Sportmedic terecht. De drie eigenaren 
Stefan Janssen, Frank Timmermans en 

Uniek en anders...

Door Olga van Gils

Lard Davidse hebben veel ervaring in 
de bewegingszorg, een breed medisch 
en academisch netwerk en zijn absoluut 
ambitieus, innovatief en enthousiast te 
noemen. 

Boodschap 
Al zittende aan de leestafel ronden we 
ons gesprek af en ik stel Stefan Janssen 
de vraag of hij een boodschap heeft voor 
de lezers van het Wijkblad. Hij spreekt de 
wens uit voor een zo fit mogelijk Princen-
hage en heet u dan ook van harte welkom 
om eens binnen te lopen bij Sportmedic 
aan de Ettensebaan 29. De website www.
sportmedic.nl zal naar verwachting eind 
januari online gaan. Er wordt overigens al 
actief gepost op de hun facebookpagina. 
Namens het Wijkblad Princenhage wen-
sen wij Sportmedic fysiotherapie heel 
veel succes toe!
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In november 2014 organiseerden we de 
eerste Vinylavond in de Koe. Een gezel-
lige bijeenkomst waarbij de muziek van 
de meest favoriete vinylplaten met elkaar 
werd gedeeld.  De enthousiaste deel-
nemers en bezoekers waren unaniem 
van mening dat deze avond een vervolg 
moest krijgen en wellicht zelfs tot een 
regelmatig terugkerende activiteit zou 
kunnen uitgroeien. Een mening die wij al-
leen maar kunnen onderschrijven en een 
reden om dan ook maar de daad bij het 
woord te voegen.
Op zaterdag 27 februari 2016 is het zo-
ver: Vinyl-avond in de Vlaamse Schuur.
Haal je favoriete vinylplaten uit de koffer 
en stel je playlist samen. Hier en daar 
een kraakje is geen probleem. Het moet 
wel van voor 1990 zijn. Heb je een ver-
haaltje bij een bepaalde plaat dan is het 
misschien leuk om dat te delen.  Afhan-
kelijk van het aantal inschrijvingen krijg je 
een speeltijd van tenminste 20 minuten. 
Inschrijven kan vanaf nu op vinylavond@
gmail.com.  

Frido Schrauwen
Ruud Bachman

Nico Stokman

Vinyl-avond 2016

Op zondag 10 januari vonden in Terneu-
zen de eerste voorrondes plaats voor de 
regio-kampioenschappen van Zuid-West 
Nederland. Linne Buijk uitkomende in de 
categorie Pupil-2 D3 wist met geweldig 
turnwerk een tweede plaats te bereiken 
op haar eerste grote wedstrijd. Gewel-
dig. Waarschijnlijk gaat deze plaats recht 
geven op deelname aan de regiofinales. 
Met een eerste plaats op brug, een twee-
de op balk en een derde op vloer, weet 
ze ook zeker dat ze zich plaatst voor  toe-
stelfinales van Zuid-West Nederland. 
Roos de Craen en Evie Prinsze turnden 
in diezelfde categorie naar een 4e en 
5e plaats, waarbij Roos een 3e plaats 
op balk en Evie maar liefst drie tweede 
plaatsen op sprong, brug en vloer wist 
te behalen. Ook in de middag behaalde 
Daphne Kruiswijk een tweede plaats en 
een eerste plaats op brug en een vier-
de op sprong. Indy Ruedisueli wist een 
tweede plaats te behalen op de vloer 
en Mayke Kerssens een vierde op brug. 
Kortom een geslaagd eerste optreden dit 
wedstrijdseizoen. We hopen dat op de 

Linne Buijk en Daphne Kruijswijk 
tweede op regionale voorrondes

volgende voorrondes nog meer turnsters 
zich zullen kunnen gaan plaatsen voor 
de finales of toestelfinales.  Van harte ge-
feliciteerd allemaal.
Els Schrik

www.Svfier.nl; ook op facebook: 
sportverengingfier.

2e plaats voor Linne Buijk

2e plaats voor Daphne Kruiswijk

PAGINA 6   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 7



Heuj of zo iets
Carnaval 1995, vrijdagmiddag, de ver-
huiswagen was nog maar net leeg en wij 
maakten ons op om naar Limburg af te rei-
zen om Carnaval te vieren. In het Wijkblad 
zagen wij onder een carnavaleske kop dat 
die avond het Bouwersbal in de Posthoorn 
zou plaatsvinden. “Brabants Carnaval, kan 
dat wel iets zijn?” vroegen wij ons af. Moe 
van het sjouwen en uitpakken besloten wij 
om dat eens te gaan verkennen en dus pas 
op zaterdag naar Limburg te gaan.
Dat bleek een goede greep, die Brabanders 
konden er echt wel iets van.
Toen was het zaterdag en vóór ons vertrek 
gingen wij nog even naar de Haagsemarkt 
omdat iemand iets had verteld over de 

COLUMN ‘éérste druppel’ en de lancering van de 
Prins. Daarna zouden we toch echt naar 
het Zuiden vertrekken.
Toen was het zondag en we werden wak-
ker gemaakt door een hoop herrie in de 
straat van trommels en veel blik. Er bleek 
een soort wekploeg door de straten van 
het dorp te trekken. Niet veel later trok 
een optocht voor onze deur langs die ook 
voor onze verwende Limburgse ogen er 
aantrekkelijk uitzag en vooral veel plezier 
(leut) uitstraalde.
Toen was het dinsdag, zomaar opeens, en 
we waren nog steeds in ’t Aogje, de naam 
van ons dorp zoals we in die paar dagen 
hadden geleerd. Sterker nog, we waren 
in de Koe te midden van een feestende 
menigte en zijn tot aan de ‘leste druppel’ 
doorgegaan. Die avond kropen we in ons 
bed met een gevoel van ‘hier horen we 
thuis’ en dat gevoel is nooit meer over-
gegaan.
De rest is historie, we hebben ons aan-
gemeld bij C.C. ’t Aogje. Gedurende een 
reeks van jaren hebben wij ons steentje 
bijgedragen aan die club en nog steeds 
sta ik met veel genoegen langs de kant 
en geniet van ons Aogje als het schudt, 
schommelt, zingt en lacht van plezier tij-

dens het Carnaval.
Dit zou een mooi slot zijn van dit stukje, 
maar …….. er moet mij toch iets van het 
hart. …… iets zit mij een beetje dwars.
Bij Carnaval hoort dat de Prins te pas en 
te onpas roept: “Leve ‘t Aogje” (3x)  en 
dat dan de feestende menigte luidkeels en 
met z’n allen iets roept. In het Rijngebied 
en Limburg is dat “Alaaf” en in de buurt 
van Mainz “Helau”, maar in ‘t Aogje is dat 
een onbestemd dierlijk oergeluid dat het 
meest lijkt op “Heuj” of zoiets.
Een ras-carnavalist van het eerste uur 
heeft geprobeerd mij uit te leggen dat 
”Alaaf” niet van hier is en dat we die Lim-
burgers niet willen imiteren. Als dat dan al 
zo is, dan vind ik nog steeds dat wat we 
nu doen niet goed, zeg maar lelijk, in mijn 
oren klinkt. Het lijkt mij een uitdaging 
voor onze nieuwe Prins Babbelonius (die 
ik een warm hart toedraag) om hierin ver-
andering te brengen door een eigen Aogse 
kreet te lanceren die lekker in het gehoor 
ligt en toch leutig is.

Met Carnavaleske groet, 

Jos Schlangen
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NIET VERGETEN!
VRIJDAG 29 JANUARI

THEMAMAALTIJD IN 
PRINCENHOF

Op vrijdag 29 januari bent u welkom om te ko-
men genieten van een maaltijd met een thema 
passend bij de tijd van het jaar. Deze maand is 
het een verrassingsmenu.
Aanvang 17.30 uur. Zaal open 17.00 uur.
Kosten € 12,50 (BredaPas € 10,00).
Inschrijven: woensdag 20 januari vanaf 13.30 
uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

22, 23 EN 24 JANUARI

AOGSE AVONDEN: ‘T AOGJE 
EN DE BELGE

Vrijdag en zaterdag, aanvang 20.15 uur. Op 
zondag, aanvang 14.00 uur. 
Kaarten à €8,00 zijn nog verkrijgbaar bij 
drogisterij Brocks en Bachman

ZATERDAG 23 JANIARI

REPAIR CAFÉ 
DOBBELSTEEN

Op zaterdag 23 januari is er van 12.00-
16.00u weer Repair Café in de Dobbel-
steen (Doelen 36) . Iedereen is welkom 
om met hulp van vakkundige vrijwilligers 
kapotte spullen te laten repareren. De 
naaimachinereparateur komt op afspraak 
via RCDobbelsteen@gmail.com. Verder 
kan men terecht voor reparaties aan tex-
tiel, elektrische apparaten, verlichting, 
speelgoed, serviesgoed, sieraden van 
edelmetaal, fietsen, computers, tablets, 
smartphones en andere dingen die door 
de deur passen. Bezoekers kunnen  voor 
een zacht prijsje ook een broodje ko-
pen.  Hiermee steunt u tevens het Repair 
Café. Meer informatie is te vinden op 
www.repaircafe.nl/breda

VRIJDAG 22 JANUARI

WANDEL EN MATCH BIJ 
PRINCENHOF

Op vrijdag 22 januari kun je om 10.00 uur 
gezellig een uurtje wandelen, voor frisse 
lucht én een praatje.
Princenhof, Princentuin 1, 
tel. (076) 530 97 91.

ZONDAG 31 JANUARI

PROFFESOR HERMAN PLEIJ

Op zondagmiddag 31 januari houdt profes-
sor Herman Pleij zijn befaamde en humorvolle 
voordracht “Over de noodzaak van carnaval” 
in gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 
1 te Princenhage. De voordracht van professor 
Pleij begint om 15.00uur. Toegangskaarten  à 
€ 7,50 zijn verkrijgbaar bij gemeenschapshuis 
De Koe, Firma Bachman (Haagse Markt 
29, Princenhage) en de Vrije Boekhandel  
(Veemarktstraat 40, Breda).Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor particulieren en 

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 

via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dien 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn op re-

kening NL84 RABO 0142 4973 63.

 PRIKKERS

WHAT’SAPPENING?
In de rubriek What’s Appening maken  
we deze week kennis met Daan  
Lokhoff. Hij mocht niemand minder 
dan Peer Bromtol aan de tand voelen.
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COLOFON

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
4813 BA. Weekdagen:  Tussen 9.00 en 
12.00. Tel. secretariaat 5213873. Website: 
www.nazarethparochie.nl en emailadres: 

MARTINUSKERK martinus@rkbredawest.nl Voor uitvaarten, 
ziekenzalving en ziekenzegen dagelijks te 
bereiken op tel. 06 14 96 21 11.

Kerkdiensten 
Weekend 23/24 januari. 3de Zondag van 
het jaar.
Zondag 10.00 uur. Oecumenische viering 
in de Johanneskerk, met als voorgangers 
pastor Henny Spooren-Schaart en ds. Sas-
kia van Mechelen.
Misintenties
Zondag 10.00 uur. Voor een bijzondere in-
tentie.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkbalans 2016 “Mijn kerk in balans”.
Vanaf 17 januari gaan weer vele medewer-
kers op stap om de bekende envelop met 
daarin uw bijdrageformulier bij u te bezorgen 
of u ontvangt hem via de post omdat wij niet 

voor ieder wijkje een medewerker hebben. 
Zorgt ú in het eerste geval ervoor dat uw 
antwoordenvelop klaar ligt als zij die enige 
dagen daarna weer op komen halen? Ont-
vangt u uw envelop via de post dan hopen 
wij uw antwoord eveneens via de post te ont-
vangen. Dank u wel!

Annahuis:
Openingstijden-De Inloop: Op dinsdag- en 
donderdagmorgen staat de koffie klaar van 
9.30-12.00u. Loop eens binnen, iedereen is 
van harte welkom!  Kijk op de website www.
annahuis.nl voor informatie over andere 
activiteiten zoals de dialoogrondes, de be-
zinningsmomenten of het open-atelier. Het 
adres is Haagweg 3, 4814 GA Breda. Tel. 
076-5217964 / info@annahuis.nl. 

Huis- en ziekenbezoek
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

Kosterij Johanneskerk
Dhr.H.v.Wijk. Tel.  8871215
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Oecumenische viering
Deze week is het week van gebed voor de 
eenheid van christenen. Het thema, voor-
bereid door christenen uit Letland, is erg 
aansprekend: Het woord is aan jou! 
Hebben we iets te zeggen als het gaat om 
het uiten van ons geloof? Of staan we met 
de mond vol tanden? Soms hoeven we niet 
eens onze mond open te doen, dan spre-
ken daden van liefde en barmhartigheid al 
voor zich. Als Rooms-katholieken en Pro-
testanten komen we deze week samen in 
twee oecumenische vieringen. Behalve 
de gebedsbijeenkomst welke plaatsvond 
op donderdag 21 januari met als voorgan-
gers pastor Adrie Lint en ds. Saskia van 
Meggelen is er op zondag 24 januari om 
10.00 uur een oecumenische viering in de 
Johanneskerk met als voorgangers pastor 
Henny Spooren-Schaart en ds. Saskia van 
Meggelen. Het weekkoor verleent mede-
werking. Ook na deze dienst staan koffie en 
thee klaar! Wees welkom in de vieringen en 
de ontmoetingen erna. Namens de Marti-
nusgeloofsgemeenschap en de Johannes-
kerk, ds. Saskia van Meggelen
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