
Om de 3e zondag van september in
Princenhage meer leven in te blazen
schonk John Lips Princenhage in 2004
een nieuw evenement. Het moest een
kleinschalig sportevenement worden
voor mensen uit Princenhage en daar-
buiten. Tien jaar later is de Tien van ’t
Aogje niet meer weg te denken van de
Princenhaagse evenementenkalender.
Ter ere van dit naderende jubileum
spraken wij met voorzitter Peter van
der List.

Details
“Inmiddels zit er een hele nieuwe club
mensen in het bestuur. Het bestuur
bestaat uit zeven personen en we zijn er
helemaal klaar voor. Nog meer dan in
andere jaren heb ik het gevoel dat nu
aan alles is gedacht. Van tappunt tot
snijplank, we hebben aan de kleinste
details gedacht,” zegt Van der List.
Inmiddels is Van der List al vier jaar als
speaker bij de loop betrokken, waarvan
de laatste drie jaar dus ook als voorzitter. 

Zaterdag
De Tien begint dit jaar al op zaterdag-
avond. Rond zeven uur zal gestart wor-
den met een estafetteloop voor groe-
pen. Hieraan kunnen straten, clubs,
vriendengroepen en gezinnen deelne-
men. Het team moet bestaan uit vier
lopers die de driehoek Dreef -
Esserstraat - Haagweg lopen. Speciaal
vanwege de feesteditie is het de
bedoeling dat deelnemers verkleed
komen en een zelfgemaakte estafette-
stok meebrengen.
Verder wordt er op de Haagweg, vanaf
de Posthoorn richting Haagsemarkt,
een kortebaanwedstrijd gehouden.

Voor de sprint over 80 meter mag
iedereen zich opgeven. Vanaf een uur
of acht zal steeds in duo’s tegen elkaar
gesprint gaan worden. “Het moet een
mooie avond worden. Gezelligheid bij
de cafés, wat muziek en een fraai ver-
lichte markt,” glundert Van der List.
Inschrijven kan via de website of tot
een half uur voor aanvang van de loo-
ponderdelen.

Zondag
De zondag zal zijn zoals altijd, ware het
niet dat de familieloop nu naar het
einde van de middag is verschoven.
Wethouder van sport Bernie van den
Berg zal het startschot voor de tien
kilometer verrichten. Hij zal dan onder
andere de topfavorieten Colin Bekers
(winnaar 2013) en Michiel van Nispen
wegschieten. “Het parcours is nu offi-
cieel ingemeten door de Atletiekunie.
Verder willen we gewoon een gezellige
dorpsloop blijven, zonder startgeld
voor bepaalde lopers. Het gaat ons echt
om de sfeer,” vertelt Van der List.

Speciaal voor de jubileumeditie zal
naast Peter van der List ook oud-prins
Peter van Gastel als speaker te horen
zijn. Ook is er een bedrijf bereid gevon-
den die het evenement vastlegt in de
vorm van een zogenaamde after
movie. 

Ambitie
Op de vraag wat hem drijft om zijn tijd
te schenken aan een dergelijk evene-
ment, antwoordt Van der List dat het
hem er vooral om gaat een aantrekke-
lijke loop te organiseren, waarbij de
lopers zoveel mogelijk in de watten
worden gelegd. “Door de medewerking
van vrijwilligers en sponsoren slagen
we hier goed in. De ambitie voor de
komende jaren is dan ook: doorgaan op
de ingeslagen weg en zorgen dat we
ieder jaar een nieuw element kunnen
toevoegen. Het is belangrijk dat we
blijven vernieuwen,” besluit Van der
List.

Ron van Zundert

Tien van ’t Aogje viert tiende verjaardag
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Rouwhuiskamer  Haagweg 332   4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

een open visie 
een eigentijds karakter

Partycentrum
De Posthoorn

Dental Clinics Breda
Tandartsengroepspraktijk

Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda
Tel: 076 - 521 42 14
www.dentalclinics.nl

Complete
mondzorg 

voor u!

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Feestje?
Wij verzorgen al uw 

familiegelegenheden in o.a. 
onze opgefriste voorzaal.
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bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Voorraad dozen
5 delige set van 31,95

..........................................15,00

Het nieuwe dansseizoen is weer begonnen
Er is nog plaats bij de volgende uren kidsstreetdance:

maandag 20.00 uur v.a. 16 jaar.
Woensdag 18.00 uur 6/7/8 jaar.
Vrijdag 17.30 uur 9/10/11 jaar.
Vrijdag 18.30 uur 12 t/m 15 jaar.

Schrijf nu in bij: Balletschool Nana Vanderpluym al 37 jaar toonaangevend in Breda.
Dreef 34a Princenhage tel: 076 - 521 888 6 

Website: www.balletschoolnanavanderpluym.nl

Kinder Hip-Hop/Streetdance
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Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag. Tel. secreta-
riaat 5213873. Website: www.nazareth-
parochie.nl en emailadres: martinus@
rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving en ziekenzegen en andere drin-
gende vragen. U kunt contact opne-
men via tel: 06 14 96 21 11. Pastores Paul
Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 20/21 september. 25ste zon-
dag door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met asls voorganger pastor Paul Heye.
Het Martinuskoor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Louise de Regt (fund);
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van
45-jarig huwelijk; Overledenen fam.
Kleemans.  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl  
Kerkdienst zondag 21 september 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
Van Meeteren uit Sliedrecht voorgaat.
Aanvang 10:00 uur. 
Kinderkerk en crèche
Ook alle kinderen zijn deze zondag van
harte welkom. Tamara en Nathalie
staan voor hen klaar. 

Voor kerkdiensten en het laatste
nieuws: www.protestantsegemeente-
breda.nl  
Inloopochtenden Annahuis
Maandag-, dinsdag- en donderdag-
morgen van 09:30 tot 12:00 uur. De
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09:30 tot 11:30 uur. Meer
informatie vindt u op www.anna-
huis.nl en www.straatkrantbreda.nl.
Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant.
Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen. Tel. 06-22576592
Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk. Tel.  8871215

  

 

  

  

Martinuskerk

J

Herdenking 
70 jaar 
bevrijding
Princenhage

Op 26 oktober vindt om 14:00 uur een
herdenkingsbijeenkomst plaats in de
Martinuskerk. De bijeenkomst staat
in het teken van de bevrijding van
Princenhage. 

De Tweede Wereld oor log begon op 10
mei 1940. Jaren van oorlogsgeweld
volgden, totdat de geallieerden in het
najaar van 1944 in het zuiden van ons
land plaats voor plaats heroverden.
Op 29 oktober 1944 werd Princen -
hage bevrijd van het Duitse juk. 

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst
wordt tevens het derde deel in de
serie ‘Religieus Erfgoed Sint Mar -
tinus kerk’ gepresenteerd. 

Dit boekje beschrijft het zogeheten
bevrijdingsraam, waarop zeven
Princenhaagse gevallenen staan
afgebeeld. 

We hebben getracht de achtergron-
den van deze gevallenen zoveel
mogelijk te achterhalen, aangezien
tot nu toe alleen hun namen en sterf-
datum bekend waren. Meer details
over de bijeenkomst op 26 oktober
zullen op een later moment in het
Wijkblad worden bekendgemaakt.

Helma Raaijmakers

VREDESWEEK 2014 
Mens-zijn is kwetsbaar zijn. Mensen in conflictgebieden weten dat maar al te
goed. Mensen die zich bedreigd voelen en niet zich beschermd weten, gaan zich
wapenen. 

Daarom moeten we elkaar beschermen om mens te kunnen zijn. 
Je kunt niet alleen maar een paar mensen beschermen en de rest aan hun lot
overlaten. Wij denken onze veiligheid te kunnen kopen door geld uit te geven aan
bewapening. 
Maar dat gaat vaak ten koste van het mens-zijn van de ander èn dat van onszelf. 

Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker niet wan-
neer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige burgers
omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven
uitspreken. 

Daarom vragen wij in de Vredesweek, van 20
t/m 28 september 2014, extra aandacht voor
het thema ‘ontwapening’ onder het motto:
wapen je met vrede! 

Donderdag 25 september 9:00 uur
Johanneskerk: oecumenisch ochtendgebed.
Zondag 28 september 11:00 uur
Martinuskerk: oecumenische viering.

Uitvaartverzorging 
van Gemert

Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
tel: 076 - 521 28 68

www.gemert-uitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een persoonlijke verzorging 
van crematie of begrafenis.

Vraag ons gratis 
informatiepakket aan.

Uw wens ... onze zorg

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!
Tot 100% vergoed door zorgverzekering

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl
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Doedelzakken en sublieme whisky bij La Barrique
Er zijn van die momenten dat het
bepaald geen straf is om verslag te
doen voor het Wijkblad. Bijvoorbeeld
als je wordt uitgenodigd door Eric
Erkelens van La Barrique op de
Haagsemarkt. De uitnodiging betrof
een whiskyproeverij in de molen.
“Armin, deze is écht iets voor jou,” zei
Eric vooraf, “precies jouw smaak”. Het is
knap dat een slijter de persoonlijke
voorkeuren van zijn klanten kent (en hij
kreeg nog gelijk ook). Toch nog even
voor de duidelijkheid en de juiste
beeldvorming: zoveel whisky koop ik
nu ook weer niet. 

Met doedelzakken naar de molen
Meteen voor de winkel werd ik verwel-
komd door Eric en de zonen van de
eigenaar van destilleerderij Kilchoman.
Meteen daarna kwamen de doedelzak-
ken. In een stoet ging het vervolgens
naar de molen. Vele voordeuren langs
de route gingen open. Je zag de men-
sen denken: “Wat doen die doedelzak-
ken hier?” 

La Barrique: specialist bij uitstek!
De belangstelling voor de proeverij was
groot. Ruim 100 mensen kwamen proe-
ven. Voor wie niet weet hoe zo’n proe-
verij verloopt: Iedereen zit aan tafeltjes
met zo’n zes glaasjes whisky. 
De sprekers (in dit geval de jongens van

Kilchoman) vertellen iets over hun
whisky, over de bereidingswijze en het
bedrijf. Vervolgens wordt er iets verteld
over de whisky die we gaan proeven.
Het unieke van whisky is dat elke whis-
ky anders smaakt, de één heel mild, de
andere “rokerig” (invloed van turf). Van
invloed is bijvoorbeeld in welke vaten
de whisky is gerijpt: eikenhouten
vaten, sherryvaten, portvaten. Je proeft
het allemaal. 
Om een lang verhaal kort te maken: de
whisky’s van deze destilleerderij waren
van de buitencategorie en vielen bij-
zonder in de smaak van de aanwezigen
(voornamelijk mannen, hier en daar

een vrouw). La Barrique staat dan ook
bekend om zijn specialisme op het
gebied van whisky’s. Het is één van de
passies van eigenaar Eric Erkelens. En
dan hebben we het niet over huis-tuin-
en-keukenwhisky’s. 
Bijzonder tevreden (nee, niet dronken)
ging ik rond tienen weer huiswaarts.
De smaakpapillen waren nog aan het
bijkomen. Voor wie niet van whisky
houdt: Eric organiseert ook andere
proeverijen, zoals rum en port. Op
www.labarrique.nl kunt u onder “proe-
verij” de volgende proeverij vinden. De
eerstvolgende is op 19 november (rum). 

Armin Floren

Zonovergoten straatvolleybaltoernooi

“Foto: Armin Floren” 

Voor het tweede achtereenvolgende
jaar organiseerde VC ’t Aogje haar
straatvolleybaltoernooi. Vrienden, stra-
ten, families, scholen; iedereen mocht
deelnemen. En dat werd dan ook mas-
saal gedaan. Twaalf teams speelden op
drie velden in de Dorpswei. Een over-

winning is natuurlijk prettig, maar op
deze dag telt vooral de sfeer. 

Jeugd
“Sfeer is bij VC ’t Aogje sowieso belang-
rijk,” vertelden Irma Tullemans en
Nicole de Craen. Het is onder andere

aan dit tweetal te danken dat de dag
soepel verliep. De vereniging zit in haar
tweede jaar en heeft maar liefst drie
jeugdteams, drie damesteams en een
herenteam. Veel eigen leden deden aan
het straatvolleybaltoernooi mee. Zo
zagen we onder meer de jeugd aan het
werk. En zij deed dat zeker niet onver-
dienstelijk. De Jeugd B1 van de vereni-
ging won een behoorlijk aantal wed-
strijden en eindigde op een mooie
achtste plaats. 

Winnaar
Hoewel het hoofddoel ontspanning
was, werd er wel gestreden om een
wisselbeker. Op veld 1 deden Van alles
wa, Voorheen HCH en team ? een seri-
euze gooi naar de toernooizege. Het
was echter het team van OG 50 dat
hierop de meeste aanspraak maakte.
Zij wist in de zes wedstrijden de mees-
te punten te verzamelen en mocht zich
dus de terechte winnaar van dit twee-
de straatvolleybaltoernooi noemen.

Ron van Zundert
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Een (dreigend) juridisch probleem, privé of zakelijk?

Een advocaat nodig? Gebruik maken van het gra-

tis spreekuur?

Bel of email mr. Wijnans, werkzaam in Breda

(Princenhage) en Dongen.

Ga naar de onderstaande website voor verdere

informatie. 

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

advocaat
Heilaarstraat 172
4814 NR Breda 

T: 076- 88 70 815
E: info@wijnansadvocaat.nl

I:  www.wijnansadvocaat.nl 

Dreef 24, 4813 EG Breda
Tel. 076 597 16 71

Bolletje - Wol
Bolletje Wol heeft er nieuwe merken wol

bij o.a. Adriafil - Scheepjeswol.

Ook nieuw in ons assortiment zijn:

Filtlapjes in diverse kleuren, 

veiligheidsoogjes, klokjes in goud en zilver.

Ook leuk zijn onze kinder brei setjes

Zie ook onze website: bolletje-wol.nl
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Vogelbeurs van SIVO 21 september
De vakanties zijn weer voorbij en de vogelbeurzen van SIVO beginnen weer. Elke derde zondag van de
maand is er een vogelbeurs in café-restaurant Heuvelzicht, Heuvelstraat 144 in Princenhage. Zo ook
zondag 21 september. Van 9 tot 12 uur kunt U en uw kinderen kennismaken met de boeiende hobby van
het houden van prachtige vogels. Er zijn specialisten/liefhebbers aanwezig die U alles kunt vragen over
deze boeiende hobby. Er zijn veel verschillende kleurrijke vogels te zien en te koop. Meer dan honder-
den vogels, o.a. Tropen, Europese vogels en postuurkanaries.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 21 september
Zondag 21 september speelt Groen-Wit 1 thuis tegen Zundert. De wedstrijd vindt plaats op het sport-
park aan de Postillionstraat en start om 14:30 uur.

Wandel en Match bij Princenhof 26 september
Op vrijdag 26 september kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een
praatje. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

Zangvereniging Nootwaar nodigt zan-
gers en zangeressen uit die kennis wil-
len maken met een verrassend en origi-
neel koor. Op dinsdag 23 september
houdt Nootwaar een open repetitie.
Denk je erover om te gaan zingen in een
koor? Kom dan eens kijken bij Nootwaar,
bekend voor zijn niet-alledaagse, brede
repertoire. Nootwaar zingt zowel kolde-
rieke en cabareteske liedjes als serieuze-
re nummers. En alles vier- tot zesstem-
mig. Behalve aan de kwaliteit van de
zang is Nootwaar in de tien jaar van zijn
bestaan steeds meer aandacht gaan
besteden aan presentatie. Daardoor
heeft het een reputatie opgebouwd van
een koor dat niet alleen leuk is om naar
te luisteren, maar ook om naar te kijken.
Nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 23
september ben je van harte welkom om

vrijblijvend te komen luisteren en kijken
in Café het Witte Schaap aan de
Wegedoornpage in Breda. De repetitie
begint om 20:00 uur.  Wil je alvast wat

meer weten, kijk dan op www.noot-
waar.nl. Meer informatie over de open
repetitie: Mariëlle Houben: 06-
53784692.

Bridgeclub op woensdagavond
Bridgeclub “Prinsenbridge 2001” start woensdagavond 17 september 2014 het nieuwe competitiejaar. De club speelt woens-
dagavond vanaf 19:30 uur in “Het Witte Schaap”, Wegedoornpage 2, op de grens van het Westerpark en Tuinzigt.
De club heeft plaats voor nieuwe leden; niet alleen paren. Ook als u geen partner hebt zijn er mogelijkheden. De vereniging
kent géén opkomstplicht, waardoor u niet gebonden bent om invallers te regelen. Uw inspanning om toch met invallers te
spelen wordt uiteraard op prijs gesteld. De club bestaat voornamelijk uit mensen die voor hun plezier bezig zijn met bridgen,
maar het resultaat telt ook. De club is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Indien u
interesse heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de volgende
bestuursleden: P. van Rest, secretaris, tel. 0165 385914 T. Visser, wedstrijdleider, tel.: 076 542244

Nootwaar houdt open repetitie

Wegens familieomstandigheden 
zijn wij donderdag 18 september

en vrijdag 19 september gesloten.
Dreef 45, 4813 ED  Breda Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrenners en andere fietsliefhebbers is er nu
de Wieler Workout. De les duurt 1 uur en
bestaat uit 30 minuten Krachttraining, 
gevolgd door 30 minuten Spinning. Het hele
lichaam wordt getraind, maar de nadruk ligt op
rug, benen en billen.  Kijk voor meer informatie
op fitnessprinsenbeek.nl. Fitnesscen trum
Prinsenbeek, Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel.
076 - 541 69 69.
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
HELENDE BEWEGINGEN Al eeuwen lang wer-
ken mensen in India en China met oefeningen
die kunnen helen. Bent u benieuwd en wilt u
een proefles mee doen: Er is yoga pls op ma
avond, di ochtend/avond, wo avond. Qigong
(Chinese helende beweging) is op vrijdagoch-
tend. Info: www.xingfubreda.nl, tel. 065-522 81
36 en 06 10 49 40 41 Tot ziens op de les!
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN Profi teer nu tot 1
januari 2015 van het tijdelijk verlaagde BTW-
tarief van 6% in plaats van 21% op arbeidsloon.
Voor info of vrijblijvende prijsopgave

bel: 076-542 01 61 of 06-54 35 55 33
Beginnerspakket 20 rijlessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorijschool Frans van Dun, 
Dr. Struyckenstraat 176, 4812 BK Breda, 
tel. 06 - 511 789 71 - www.fransvandun.nl 
Kijk voor meer pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knellende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc
die steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor
u op! Van Opstal, Schilderwerk en Klein onder-
houd - Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49
- www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Beginnerspakket 20 rijlessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorijschool Frans van Dun,
Dr. Struyckenstraat 176, 4812 BK Breda, 
tel. 06-51 17 89 71. www.fransvandun.nl
Kijk voor meer pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl

Riool verstopt?
Bad/keuken/toilet afvoer.

Tel. 06-38 93 42 56
www.deheusinfra.nl
Gratis pallets afhalen

Graag vooraf even bellen: 

Drukkerij van den Wijngaard 076-521 37 00
   CURSUS BEEELDHOUWEN! Wilt u uit een ruwe
steen een unieke vorm beitelen en raspen? 
U bent welkom op 9 maandagavonden van
19.30-22.15 uur in Atelier ”Door Scheppende
Handen”. Ik organiseer ook een beeldhouw-
weekend op vr. 3-10 en za. 4-10. Het gereed-
schap is aanwezig. Stenen zijn bij mij te koop. 
Info:  Lanne Verheijen, Dreef 7 Princenhage, 
tel. 5148010 of www.lanneverheijen.nl
Perfect Pilates bij Paramedisch Centrum IN-
MOTION! Perfect Pilates is een training voor
het hele lichaam. Geen fitnessapparatuur maar
spierversterkende oefeningen op een mat.
Pilates gaat terug naar alle natuurlijke bewe-
gingsvormen. Je traint de dieper gelegen spie-
ren, door je rug, buik en bekkenbodemspier aan
te spannen Dit levert weer versterking van de
romp (core-stability) op. Ook kracht, lenigheid
en stabiliteit komen aan bod. Dit alles met als
doel een betere/actievere houding in het dage-
lijks leven en dus minder lichamelijke klachten!
Voor wie; Voor iedere sporter die een hoger
doel wil bereiken. Senioren. Mensen met rug-
en/of nekklachten en ook zeker voor dames die
net bevallen zijn. 
Waar; Maandag - en Dinsdagavond bij
Paramedisch Centrum IN-MOTION, Liesbospark
19 te Breda. Vrijdagochtend bij Dansstudio
Jump, Logtenburg 6a te Prinsenbeek. Info; 06-
12473803 of kijk op www.alizo.nl
GITAAR- EN PIANOLES hier in PRINCENHAGE!
Niet teveel noten, maar meteen aan de slag.
Toch het hele muzieksysteem leren kennen.
Gewoon een proeflesje aanvragen! Ga naar
www.gitaarlesjanbarten.nl of www.pianoles-
janbarten.nl of bel 076-5218074/06-152636 92

Prikkers worden uitsluitend geplaatst tegen 
contante betaling en dienen ingeleverd 

te worden bij Drukkerij van den Wijngaard, 
Pastoor van Spaandonkstraat 31

Sluitingstermijn op dinsdag uiterlijk 12.00 uur.

Één prikker (max. 5 regels/250 tekens) kost € 4,00 voor particulieren en € 9,50 voor niet particulieren.

Prikkers
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Zuylen, uw uitvaartverzorger.
www.zuylen.nl  |  076 521 68 77

Ook nu in uw directe omgeving

EurOgOud BrEda
Inkoop van goud en Zilver.
direct Euro's voor uw goud.

Loop vrijblijvend binnen voor een kostenloze taxatie.

Pastoor van Spaandonkstraat 30
4813 BS Breda, 06 - 19516181 

WWW.EurOgOud.nL

Openingstijden: Maandag 12:00 uur - 17:00 uur
dinsdag t/m Zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur
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Wijkblad Princenhage is een uitgave
van de Stichting Wijkblad Princenhage
en verschijnt ook in Westerpark.

Redactie:
Marc de Baar
Helma Raaijmakers
Armin Floren
Ron van Zundert
Alexandra Middendorp
www.wijkbladprincenhage.net
www.facebook.com/wijkbladprincenhage.

Foto’s: Redactie Wijkblad Princenhage

Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, 
via wijkbladprincenhage@gmail.com

Penningmeester:  Corné Wijnings

Banknummer:
NL84 RABO 0142 4973 63 
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage

Advertenties/prikkers:
Opgeven vóór dinsdag 12.00 uur bij
Drukkerij van den Wijngaard, 
Past. van Spaandonkstraat 31, of via
drukkerij@vandenwijngaard.nl
Telefoon: 076-5213700. 

Drukkerij van den Wijngaard is niet 
aan sprakelijk voor de inhoud van het
wijkblad.

Druk: Drukkerij van den Wijngaard

Voor bezorgklachten of aanmelden als
bezorger:
06-250 756 64 na 18.00 uur.  Wijkblad
Princenhage verschijnt 40 maal per jaar
en heeft een oplage van 5550 ex.

Niets mag uit het Wijkblad worden
overgenomen zonder toestemming van
de redactie.

Open dag Tennispark Princenhage
Op zondag 14 september is, met de onthulling van een bord, het sportcomplex
Rithsestraat omgedoopt tot Tennispark Princenhage. 
Deze handeling werd verricht door de voorzitter van de Dorpsraad Marian
Verheij, onder toeziend oog van de leden van de initiatiefgroep. Hierna begon de
open dag, waarbij de tekeningen van
het terrein en het clubgebouw aan-
schouwd konden worden.

Op de dag zelf hebben zich, net als op
de braderie, weer nieuwe leden aan-
gemeld. 

Wil je ook gaan tennissen in
Princenhage, dan kan dat door je aan
te melden via de site: www.tenni-
sparkprincenhage.nl.

Buurkracht Ambachtenbuurt van start
Met het plaatsen van 600 slimme
meters in het gebied tussen de
Ambachtenlaan - Doelen - Hovenier -
straat is Buurkracht Princenhage-
Ambachtenbuurt daadwerkelijk van
start gegaan. Wat Buurkracht verder
voor u kan betekenen, vertellen Martijn
Kegler, Hajo ’t Manntje en Emiel Rouws
van de werkgroep Duurzaam Dorp
graag tijdens een buurtbijeenkomst.
Naast Buurkracht (een initiatief van
Enexis Holding N.V.) zal ook BRES
(Stichting Bredase Energie Service)
aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden en te laten zien welke moge-
lijkheden er zijn om uw woning duur-
zamer te maken. De bijeenkomst is op
donderdag 25 september om 20:00
uur in De Koe.

Werkgroep Duurzaam Dorp
Voor de werkgroep Duurzaam Dorp (zie

foto) is dit de eerste stap om samen
met geïnteresseerde medebewoners
de huizen in de Ambachtenbuurt duur-
zamer te maken en kosten te besparen.
Martijn Kegler is één van de initiatief-
nemers: “Afgelopen week hebben we
een brief rondgebracht in de buurt.
Hierin staat uitleg over Buurkracht, de
slimme meter en een uitnodiging voor
de buurtbijeenkomst. We hopen op
een hoge opkomst.”

Slimme meter is pas het begin
Het plaatsen van de slimme meter is
pas het begin. Bewoners die zich aan-
melden op buurkracht.nl krijgen een
persoonlijke webpagina, kunnen
inzicht krijgen in hun energieverbruik
en dit vergelijken met het gemiddelde
uit de buurt. En zien meteen welke
maatregelen voor hen interessant zijn.
Denk hierbij aan spouwmuurisolatie of
zonnepanelen, maar ook maatregelen
die weinig of niets kosten. Martijn

Kegler: “En via de webpagina houden
wij de bewoners ook op de hoogte van
onze acties in de buurt.”

Samen besparen loont
Hoe meer mensen er mee doen, hoe
voordeliger het wordt om bepaalde
maatregelen uit te laten voeren. De
bewoners bepalen zelf welke maatre-
gelen er gewenst zijn en hoe die uitge-
voerd gaan worden. Niemand is ver-
plicht om hieraan deel te nemen.

Help de werkgroep
BRES en Buurkracht ondersteunen de
werkgroep. Maar ze kunnen wel extra
hulp gebruiken bij het informeren van
de buurt, het organiseren van informa-
tiebijeenkomsten, het aanvragen van
offertes en het vergelijken van bedrij-
ven die de werkzaamheden gaan uit-
voeren. Buurgenoten die een bijdrage
aan willen leveren, kunnen een e-mail
sturen naar mpkegler@gmail.com.

Bagvensestraat 89 T 076 5144263
4839 AE Breda F 076 5148580
cees@hoekszonwering.nl M 06 42020017

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Heditex horren en hordeuren

• Reparatie en onderhoud van uw

zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels
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JANSSEN

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
t/m 27 SEPTEMBER

50% korting op:
• HP cartridges
• Schrijfwaren

• Rokersbenodigdheden 
(uitgezonderd filter hulzen)

• wenskaarten
• zoetwaren
• E-sigaretten

VANAF 29 SEPTEMBER 
DEFINITIEF GESLOTEN!

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dus als je gaat (ver)bouwen, kies dan voor Bouwbedrijf Balemans. Waarom? Omdat onze vakbekwame 
medewerkers alleen werken met goede en eerlijke materialen. Omdat we met je meedenken én omdat we duidelijke afspraken maken  
die we nakomen. Zo weet je zeker dat het helemaal goed komt. Kijk op www.balemans.nl. We maken graag een afspraak.

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

SAMENWERKEN 
AAN BOUWEN.


