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Martinuskoor viert 45-jarig bestaan

kerkbezoek terugloopt, er kerken worden 
gesloten en derhalve ook koren ophou-
den te bestaan, hebben we hier nog een 
enthousiast koor dat gemiddeld twee tot 
drie keer per maand de zondagviering 
opluistert. Dat de kwaliteit van de zang 
goed is, blijkt wel uit de radiodiensten die 
in het verleden door het koor vanuit de 
Martinuskerk verzorgd werden

Onder leiding van dirigent Ronald Diele-
mans is onlangs een CD opgenomen, die 
zondag 21 februari gepresenteerd wordt. 
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CD-presentatie zet jubileum luister bij!

open visie
persoonlijk & eigentijds

wilma van opstal
u i t v a a r t o n d e r n e m i n g
www.wilmavanopstal.nl 076 5201799
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Na afloop van de viering is deze te koop .

Zing met ons mee
Het Martinuskoor repeteert elke don-
derdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Martinuskerk. U bent van harte wel-
kom om eens van de sfeer te proeven.  
Wellicht sluit u zich zingend aan bij het 
Martinuskoor. 

Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter: 
Christ Nuitermans . tel: 06 54650873.

Het Martinuskoor viert 
zondag 21 februari a.s. 
haar 45-jarig bestaan 
in een viering in de  
Martinuskerk, waarin 
bisschop Jan Liesen en pastoor Paul 
Heye zullen voorgaan. Tevens wordt 
dan de onlangs opgenomen CD gepre-
senteerd.

In eerste instantie bestond het Marti-
nuskoor alleen uit mannen, die destijds 
zongen vanaf de koorzolder. In 1971 
kwamen er dames bij, dat waren Riet van 
Gaalen, Jo en Nel Lips en Jacqueline 
Beekers, waarmee het gemengd koor St. 
Martinus geboren werd. Het koor zong 
hoofdzakelijk in het Latijn, in de loop der 
jaren zijn er ook Nederlandse liederen bij 
gekomen. Bestond het koor destijds uit 
ca. 10 mannen en ca. 10 vrouwen, tegen-
woordig telt het koor 40 leden, waarvan 
Riet van Gaalen de oudste is. Deze sop-
raan is 89 jaar en zingt nog steeds het 
hoogste lied. Vijf jaar geleden kregen uit 
handen van voorzitter Christ Nuitermans 
de leden Thieu Lips, Jacqueline Beekers, 
Riet van Gaalen en Jo Lips de gouden 
Gregoriusspeld, behorende bij mensen 
die 40 jaar lid van een kerkkoor zijn.

Hechte groep
Het Martinuskoor luistert niet alleen al 45 
jaar de vieringen in de Martinuskerk op, 
maar vormt met elkaar een hechte groep, 
waarbij vriendschap en gezelligheid 
voorop staat. Waar in Nederland overal 

Door Helma Raaijmakers

Vriendschap en gezelligheid staan voorpop bij het Martinuskoor.



In alle opzichten kan ‘t 
Aogje terugblikken op 
een uitstekend carnaval 
2016. Deze begon offici-
eel pas met het ophalen 
van de druppel op zaterdag. Maar toen 
hadden de vrouwkes en de bouwers 
er al een avond opzitten. Ook de kin-
deroptocht op vrijdag was weer een 
geweldig evenement.

Op zondag was de grote Aogse optocht 
een hoogtepunt met weer veel prachtige 
en leutige creaties.

Op maandag was het even anders dan 
normaal. De Kielegatse optocht ging niet 
door en dus werd de Koe geopend. Ook 
het Dorpsbal was als vanouds gezellig 
met een spectaculair optreden van de 
Snollebollekes, waarbij de hele Rabozaal 
uit z’n plaat ging. Het einde werd inge-
luid door het opbergen van de druppel 
op dinsdagavond, maar niet voordat er 
even stevig gedweild werd op de Haag-
semarkt en prins Babbelonius (die alom 
veel lof kreeg voor zijn optredens) het 
nieuwe motto bekend maakte voor 2017: 
“Da witte dikkels nie”.

Door Armin Floren

Terugblik carnaval 2016 ‘t Aogje
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Babbelonius kwam de Haagsemarkt op 
op een kar vol meej praai

Peer Bromtol voorop, op weg naar de Haagsemarkt

Het motto voor 2017

De kinderoptocht was een doorslaand succes

De eerste druppel werd weer 
opgehaald bij het Zottenhofke
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Spectaculaire optocht
Uitslag van alle categorieën

K1 1 Snoeze Poesjes
 2 Mieperkus & Co
 3 De Bliekskes
 4 Trio Confetti
 5 CV. We witte ’t nog nie 

K2 1 CV de Buurmannen
 2 CF de Wisselaors

K3 1 CV de Koeckenbackers
 2 HobbyClub Princenhage

V1 1 Alwir Irste
 2 C.C. Stiekum Tôg Balen
 3 Jan de Orgel Man
 4 C.V. De Ullupstukskus
 5 Rene Mathijsen
 6 Willy de Does
 7 De Vollie

V2 1 Aogse Hopkes
 2 C V De Mutsen
 3 CV. De Miranda’s
 4 K.V. Sowieso ‘Opeloos

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

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
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Eerste plaats grote groepen voor Allus Zakt

Dat CV Simpel eerste zou worden stond al bij voorbaat vast, omdat er maar één 
deelnemer was bij de grote wagens. Maar wat een spectaculaire wagen was dat!
De juryprijs ging dit jaar naar Alwir Irste. Zij namen de toeschouwers de spoorwegover-
gang mee over: die kregen daar spontaan opvliegers van: Alwir Irste sleepte tevens 
de eerste prijs in de categorie V1 weg. Een dubbelslag! Bij de grote groepen won dit 
jaar Allus zakt die hun kop in ut zâând staken. In deze categorie werden de Schutters 
tweede met een miniem verschil van 4 punten. De Zuilenschuivers werden derde en de 
Aogse Pineuten vierde. Hieronder vindt u de hele uitslag van alle categorieën.

 5 Aogse Tennus Ploeg
 6 Bende Benukt
 7 C.V. Zullie

V3 1 Allus Zakt
 2 CV. De Schutters
 3 CV. De Zuilenschuivers
 4 BCV. Aogse  Pineuten

W 1 CV. Simpel

Eerste plaats voor CV Simpel.Tweede plaats voor De Schutters
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RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

HOEZO
 T.H.T.?

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   2 21-01-15   12:17

Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

076 - 5412732 | prinsenbeek@veldsink.nl l www.veldsink.nl

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen

Niets om aan
te trekken? 
Wij hebben 
jouw look!

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag
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Wietze 
Zijn hondje kent me en keft vriende-
lijk ‘goeiemorgen’. Wietze woont in de 
Heilaarstraat. En we zijn regelmatig 
aan de praat. Dat gebeurt tijdens m’n 
rondje Fort, Westerpark, Ettensebaan, 
Jan Klaassenstraat. Posthoornstraat, 
Heilaarstraat en terug. “Nog ’n klein 

COLUMN stukske Maasje”, moedigt Ad senior van 
Hubo me aan. Met Franec Kawaler uit 
de Bocht heb ik dan al van gedachten 
gewisseld. Over zijn vader als Pools be-
vrijder. Ik mag zeggen dat het pratend 
sjokken (joggen is een te groot woord) 
een optimistische, vriendelijke kijk op de 
mensen in dit dorp geeft. 

“Gaode wir ne ronde haolen”, vraagt 
Wietze op een dag origineel. En vanaf 
na dat ‘halen van ’n ronde’, alsof ik win-
kelend op weg ben naar de Jumbo, zijn 
we goede bekenden voor elkaar. Vooral 
toen ie m’n vader als oud collega van JC 
Raming in Breda omschreef als ‘voor-
beeldig’ in de zin van ruimhartig en 
rechtvaardig. Ik wilde antwoorden dat 
ik niet voor niets zijn zoon ben. Maar 
die brutaliteit slikte ik op tijd in. De 
Pelk (NAC) mag zeggen dat ik aan ‘n 
vloeipapierke genoeg heb voor ’n heel 

verhaal; de ander mag opmerken dat ik 
moet uitkijken bij de bushalte omdat 
deze hardloper onderweg nog harder de 
lijn trekt dan de bus. Maar deze schar-
relaar in kopij met zijn ingoede vader 
vergelijken, dat kan niet. 

Dat rondje loop ik dagelijks. Het is  ont-
spanning. Van de andere kant een be-
proeving. Maar beide leveren voordelen 
op. Ik ben een ouwe auto die zichzelf op 
gang brengt. Collega Rosé Lokhoff heeft 
al eens opgemerkt in het dagblad dat 
hij vreest dat m’n schoenen nog eens 
de straatstenen uit het plaveisel trappen. 
Ik zou er ook liever veren onder heb-
ben. Maar zolang de Aogse mensen me 
scherp houden, zonder pluimstrijkerij, 
heb ik al kopij voordat ik begin. En de 
Fries Wietze is een van hen!

Rinie Maas

In memoriam:
Els Peters
Op 31 januari is na een ziekbed van 4 jaar onze voorzitster mevr. 
Els Peters - van Gorkom overleden. Els, geboren op de Dreef, 
was ruim 40 jaar woonachtig in de St. Maartenstraat. 

Naast haar gezin en haar werk, zette zij zich ook in voor de Zon-
nebloem, afd. Princenhage .Els stond aan de wieg van de afde-
ling. Zij is ruim 33 jaar verbonden geweest als vrijwilligster van 
de afdeling, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitster. Zij was 
een betrokken vrijwilligster. Ondanks haar ziekte bleef zij haar 
gasten bezoeken, zelfs toen wij afgelopen mei naar de Keuken-
hof gingen konden 
wij haar er niet van-
af brengen om een 
rolstoel te duwen. 
Maar het laatste half 
jaar werd zij steeds 
zieker en moest de 
strijd opgeven. Els, 
dank je wel voor 
de warmte en de 
vriendschap die wij 
van jou mochten 
ontvangen. Wij zul-
len je nooit verge-
ten. Wij wensen haar 
echtgenoot Dick, 
de kinderen en de 
kleinkinderen heel 
veel sterkte met het 
gemis van Els. 

Bestuur en vrijwilli-
gers Zonnebloem 
afd. Princenhage

Jouw Romeo en Julia is een groot theaterproject dat heel 
Breda oproept aan de slag te gaan met William Shakespea-
res liefdesverhaal. Het project is opgezet door het Chassé 
Theater in samenwerking met o.a. Nieuwe Veste. 

Vrijdagavond 22 april worden in vier Bredase wijken vier ver-
schillende voorstellingen gespeeld, geïnspireerd op Romeo en 
Julia. Deze voorstellingen worden gemaakt door regisseurs uit 
de regio. In Princenhage is dit Anouk van den Berg. Bewoners 
van Princenhage krijgen een prominente rol in de voorstelling, 
zo zijn er acteurs uit het dorp en krijgen balletschool Nana Van-
derpluym en het Martinuskoor ook een rol. De voorstelling is op 
vrijdag 22 april gratis te bezoeken, zodat deze niet alleen ge-
maakt worden door Princenhage, maar ook voor Princenhage!
 
Crowdfundingcampagne
We willen deze voorstellingen gratis toegankelijk maken voor 
publiek, maar hebben geld nodig om de kostuums, rekwisieten, 
kap en grime te kunnen bekostigen. Om die reden is een crowd-
fundingcampagne gestart onder de naam “Help Julia aan een 
jurk”. We vragen de hulp van iedereen die dit Bredase project 
een warm hart toedraagt.

U kunt het project steunen op www.voordekunst.nl onder de cam-
pagnenaam: “Help Julia aan een jurk”. Voor donaties vanaf 15 
euro is een passende tegenprestatie, van een romantische brief 
van Romeo of Julia, tot de mogelijkheid iemand de liefde te ver-
klaren vanaf het podium in het Chassé Theater. U kunt ook zelf 
een (kleiner) bedrag kiezen. Volg het project op www.facebook.nl/ 
jouwromeojulia of bezoek de website www.jouwromeojulia.nl.

Oproep voor theaterproject in Breda
Help Julia aan een jurk!
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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640

*Al 14 jaar gespecialiseerd
in permanente make-up

Beau tyv i t Huidverbetering 

       Dreef 10 /4813 EG Breda / 076-5223838 
        www.beautyvit.nl info@beautyvit.nl	  

Beau tyv i t Huidverbetering 

       Dreef 10 /4813 EG Breda / 076-5223838 
        www.beautyvit.nl info@beautyvit.nl	  

Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.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,-

      INRUILAKTIE 
in februari

30% KORTING
op diverse koekenpannen

braadpannen
pannensets
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   Lindo
Inmiddels weten jullie dat wij Maud 
en Lotte zijn, en dat wij de Kidstime 
schrijven. Daar konden wij wel wat 
hulp bij gebruiken. En die hulp heb-
ben we gevonden, het is namelijk 
Lindo geworden en dan vraag je na-
tuurlijk af wie dat is. 

Lindo is een lindeboom. De linde-
boom staat in het logo van Princen-
hage. Hij maakt in de strip onder 
aan de bladzijde allerlei grappige 
dingen mee. En hij kijkt mee bij ac-
tiviteiten in Princenhage. Veel ple-
zier met Lindo!!!!!

Maud =                    Lotte =

Moppen
Er is een nieuwe leraar in een klas. 
Hij wil zien of de kinderen in zich-
zelf geloven. Daarom zegt hij: “Wie 
dom is gaat staan.” Na enkele minu-
ten…… Lindo staat op en de leraar 
vraagt: ‘Denk je echt dat je dom 
bent?’ Waarop Lindo antwoord: “Nee, 
maar ik vond het zielig dat u de 
enige was die stond!”

Wie is groen, host heel
vaak en kletst veel?
Antwoord: 
Prins Babbelonius 
de Leste!

Wat is het verschil tussen
een varken en een baby?
Antwoord: Een baby poept in een 
luier en een varken luiert in de 
poep!

F r a n s i s c o 
Domingo (uit 
Angola) kan 
wel heel veel 
eten! Hij heeft 
namelijk een 
hele gro-
te mond. Zijn 
mond is 17 cm 
breed. In zijn mond past 
dus makkelijk een cola 
blikje! Hij trekt dan even 
zijn grote mond open 
en stopt het cola blikje 
zo in zijn mond.

records

  Lindo
Lindo heeft een leuke carnaval gehad met K.B.S Sinte Maerte en met de 
Eerste Rith! Er was een optocht volledig gemaakt door de kinderen van de 
scholen. Er waren veel mooie creative en bijzondere creaties. Lindo is er 
met een paar op de foto gegaan!

Kidstime
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Kom badmintonnen bij Fier!
Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Wil je je energie kwijt op een sportieve  
manier? Kom dan op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur  
badmintonnen in sporthal De Doelen. Je kunt meteen meespelen! 

Badminton is fantastisch!
• Het is een tactisch spel waarbij je vooruit moet denken
• Je leert omgaan met winnen en verliezen
• Het is goed voor je motoriek
• Je gebruikt vrijwel alle spieren bij het slaan en sprinten
• Je kunt het hele jaar spelen en eventueel aan de competitie deelnemen
• Het is supergezellig om samen te sporten
• Je krijgt training onder deskundige begeleiding
• De contributie is maar €12 per maand

Kom een keertje kijken of beter…. meteen meedoen! 
Je ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Wat heb je nodig? Zaalsportschoenen, een t-shirt en een  
sportbroek. Een badmintonracket kun je tijdelijk van de  
vereniging lenen.

Meer informatie kun je vinden op www.svfier.nl. 
Sporthal de Doelen is gevestigd aan de Doelen 7 in Princenhage.
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21 EN 23 FEBRUARI
GROENWIT SPEELT

Zondag 21 februari speelt GroenWit 1 
om 14.30 thuis tegen Sprundel 1
Op dinsdagavond 23 februari speelt 
GroenWit 1 om 20.30 uur thuis tegen 
Longa uit Tilburg voor de Omroep  
Brabant Cup.

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Drie garageboxen, gelegen in de wijk “Heuvel”. 
Garagebox 1 is ca. 5.75x2.90 m. 
, garagebox 2 is ca. 8.92x5.90 m. en garagebox 
 3 is ca. 5.85x2.90 m. De boxen zijn allen  
voorzien van een stalen kanteldeur en een  
betonnen vloer.  
De boxen zijn los van elkaar te koop.  
Vrg. prijs nr. 1 (28): € 15.000,= k.k., ca. 16,7 m2 
Vrg. prijs nr. 2 (32): € 40.000,= k.k., ca. 52,6 m2 
Vrg. prijs nr. 3 (36): € 15.000,= k.k., ca. 17 m2 
Aanvaarding: op korte termijn mogelijk 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 

  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Heuvelbrink 28, 32, 36 

Tel.: 076-522 71 94
www.lambregtsmakelaardij.nl

Drie garageboxen, gelegen in de wijk “Heuvel”.
Garagebox 1 is ca. 5.75x2.90 m., 
garagebox 2 is ca. 8.92x5.90 m. en garagebox 3 is  
ca. 5.85x2.90 m. De boxen zijn allen voorzien van een 
stalen kanteldeur en een betonnen vloer.
De boxen zijn los van elkaar te koop.
Vrg. prijs nr. 1 (28): € 15.000,= k.k., ca. 16,7 m2

Vrg. prijs nr. 2 (32): € 40.000,= k.k., ca. 52,6 m2

Vrg. prijs nr. 3 (36): € 15.000,= k.k., ca. 17 m2

Aanvaarding: op korte termijn mogelijk.

B.V.Dreef 3B • 076-5144579

The place to
 be!

AANBOD

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 INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de 

Esserstraat 79 te Breda.
A.C. Koijen & Partners 

Administratie- en Belastingadviseurs.

Atelier voor glas- in- lood.nl 
Spinveld 19D Breda 076 5148997

Voor reparatie, nieuwlevering en dubbel glas. 
Kijk op www.glasenlood.info voor meer informatie.

TE KOOP

AANBOD

TE KOOP: 
Z.G.A.N. SENIORENBED 

met vaste lattenbodem 90 X 200, prijs € 75,00.
 Tel:. 076-5144543

RIOOL VERSTOPT OF AAN VERVANGING TOE??
toilet – keuken – bad / douche afvoer

Bel: 0638934256 / www.deheusinfra.nl
  Voor al uw riool en straatwerkzaamheden.

 PRIKKERS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor 

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

ZATERDAG 20 FEBRUARI
SPELMIDDAG

Op zaterdag 20 februari organiseert KBO in 
samenwerking met WIJ een middag met het 
thema: “Hoe komen we de winter door”. Een 
spelmiddag, waarbij een quiz en een bijzon-
dere bingo aan elkaar gepraat worden door 
de presentator van deze dag: Piet Hanegraaf.
Aanvang 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur). 
Kosten € 6,00 (KBO leden € 4,00) inclusief 
koffie/thee en één consumptie. Princenhof,  
Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZONDAG 21 FEBRUARI
ABSOLUTELY FABULOUS FAIR

Deze Fair wordt georganiseerd door stichting 
Strong Together en vindt plaats 21 februari in 
de Koe van 11 tot 17 uur. De entree bedraagt 5 
euro, Bredapashouders betalen 3,50 euro p.p. 
Maximale consultprijs is 12,50 euro, voor Bredapas-
houders 10 euro p.p. Het is een mix van spiritualiteit, 
verkoop, culinair, wellness, creativiteit en nog veel 
meer. Op de beurs zal ook een loterij plaatsvinden, 
waarbij dieptesessie t.w.v. ca. 400 euro valt te winnen. 
Deze sessie duurt ca. 4 uur en word gegeven door 
Richard Krebber. Meer info: www.strongtogether.nl

NIET VERGETEN!

ZATERDAG 27 FEBRUARI
K.B.O. BREDA- WEST: 

JAARVERGADERING EN BINGO
Zaterdag 27 februari is onze jaarvergadering. Voorzit-
ter, secretaris en penningmeester zullen hun verslag 
toelichten, en er is ook tijd voor vragen. Na de pauze is 
er een bingo van 5 ronden + superronde. Princenhof, 
Princentuin 1. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30). 
Kosten KBO leden voor bingo : 3 euro. Niet-leden 5 
euro. Denk aan uw lidmaatschap- of betalingsbewijs.
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COLOFON

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 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen 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 20/21 februari  
2de zondag veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Eucharistie-
viering met als voorgangers bis-
schop Liesen en pastor Paul Heye.  
Jubileumviering Martinuskoor.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overleden leden van 
het Martinuskoor en Jos Lips.

In memoriam: 
Nelly van Deuren-Joosen
Nelly van Deuren-Joosen werd op 15 sep-

tember 1935 in Breda geboren en over-
leed aldaar op 4 december 2016. Zij had 
een motto: ‘Leef gezond en blij van dag 
tot dag, dat is wat ik jullie meegeven mag’. 
Nelly, dochter van Jan Joosen en Maria 
Damen is, samen met vijf zussen en zes 
broers opgegroeid in Teteringen. Op 22 
april 1958 trouwde zij met Wim van Deuren 
en samen kregen zij zoon Wim en dochter 
Rianne. Sinds 10 december 2013 wedu-
we van Wim, die in zijn nagedachtenis liet 
weten: “In de 55 jaar dat we getrouwd zijn 
geweest heb ik samen met mijn lieve Nelly 
hard gewerkt voor de toekomst van onze 
kinderen”. 
Nelly is nu met haar Wim, die ze verschrik-
kelijk miste, voor eeuwig verenigd. Haar 
kinderen en familie verwoordden ieder 
voor zich hun gevoelens voor Nelly op 
een persoonlijke manier op het gedachte-
nisprentje. “Nelly, we missen jou om wie je 
was, zonder jou is alles anders’..

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 21 februari
Dienst van Schrift en Tafel waarin ds. W. 
Speelman uit Barendrecht voorgaat. Aan-

vang 10.00u. Na de dienst is er koffiedrin-
ken in het Kerkenhuis.

Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er Kinderkerk voor kinde-
ren vanaf 4 jaar, voor de allerkleinsten is 
er opvang in de crèche.

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

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

op www.annahuis.nl en www.straatkrant-
breda.nl.

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06) 22576592

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

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers 
Armin Floren
Ron van Zundert 
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
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

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.
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uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 

www.allure bloemen en planten.nl
Actie is gelding vanaf donderdag 18 feb. t/m zaterdag 27 feb. 2016.

Ma.  12:00 - 18:00u    Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.   09:00 - 17:00u     Zo.    12:00 - 17:00u.

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
7 dagen per week open:

10 stuks:
€ 2,95
Nieuwe PTMD
Spring Collectie:

Nu 15% korting op het gehele 
assortiment van PTMD, Brynxz 
en Luimes & Luimes

Rozen
Lengte: 50cm
Diverse kleuren

Nieuw in
Breda:

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)
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