
Zo luidt de titel van een door Bert
Bevers samengesteld boekje met de
subtitel ‘Kermis in de poëzie’. Het boek
bevat naast poëzie met betrekking tot
de kermis ook talloze afbeeldingen van
door binnen- en buitenlandse kunste-
naars geschilderde en getekende ker-
mistaferelen, voornamelijk daterend
uit de 19de en 20ste eeuw. De oudste
afbeelding is een door Pieter van Maes
in de 17de eeuw geschilderd kermista-
fereel met de titel ‘De wonderdokter’.
Het hangt in het Markiezenhof in
Bergen op Zoom, waar een permanen-
te tentoonstelling te zien is over het
kermisgebeuren door de eeuwen heen. 

Nostalgisch en rustig tafereel
Het grote schilderij over de kermis in
Princenhage, dat door onze eigen Jan
Theuns in 1921 is vervaardigd en lange
tijd in de Rabobank heeft gehangen,
komt in het boek niet voor. Jan Theuns
heeft de sfeer van die tijd goed weten
te vangen. Vrouwen in fraaie kleren
met lange rokken en heren in driedelig
pak met hoge hoed wandelen op de
Haagsemarkt tussen draaimolens en
ander vermaak, met op de achtergrond
‘Het Roode Hert’. Fier daarboven uit
torent de Martinuskerk. Dit nostalgi-
sche en ogenschijnlijk rustige tafereel
staat in schril contrast met de kermis
zoals die de laatste decennia wordt
beleefd.

Eerste weekend van oktober
Traditiegetrouw staat in het eerste
weekend van oktober de kermis in
Princenhage. In de vroege middeleeu-
wen werden op of rond de naamdag
van een parochieheilige vele eredien-

sten gehouden om alle gelovigen die
meestal van ver kwamen, per kar of per
rijtuig, de gelegenheid te geven een
van de vieringen, de zogenaamde jaar-
lijkse kerk-mis, bij te wonen. Hande -
laren en neringzoekenden wisten hier
– buiten het religieuze gebeuren om –
wel raad mee. Er waren tijdens de kerk-
missen immers veel mensen bijeen en
die hadden ook hun ontspanning
nodig. Daaraan kon verdiend worden.
De handelaren brachten in hun kielzog
jongleurs, muzikanten, vuurspuwers,
goochelaars, waarzegsters, acrobaten
en berenleiders mee. Allemaal gokten
ze op de vrijgevigheid van het kerk-
gaande en feestvierende volk. In de eer-
ste helft van de vorige eeuw werden de
kerke-mis (kermis) en jaarmarkten
steeds meer van elkaar losgekoppeld,

terwijl de kermis zijn aantrekkings-
kracht bleef houden voor jong en oud.
Kermis is echter geen hoogtepunt van
het jaar meer zoals voorheen.

Zaterdag 4 oktober 
Toch is de kermis niet weg te denken
als traditioneel gebeuren, mede omdat
de kermisattracties met de tijd mee-
gingen en behoorlijk gemoderniseerd
(en lawaaierig) geworden zijn.

Zaterdag 4 oktober om 13:00 uur gaat
de kermis open en kunnen de aller-
kleinsten genieten in de draaimolen en
van de minicars. Verder kunnen zij weer
pony rijden op de hoek Haagweg/
Posthoornstraat. Er is voor elk wat wils

Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Uitvaartonderneming Wilma van Opstal UITVAARTONDERNEMING  WILMA VAN OPSTAL

     

    

     

    

     

Rouwhuiskamer  Haagweg 332   4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

een open visie 
een eigentijds karakter

Foto: Armin Floren.

Vervolg zie pagina 3

Partycentrum
De Posthoorn

Ik mag ook 
al naar de

tandarts!
Dental Clinics Breda

Tandartsengroepspraktijk
Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda

Tel: 076 - 521 42 14
www.dentalclinics.nl

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

KERMIS
Open vanaf 
14.oo uur

Voor een hapje 
en een drankje

Open Huizendag 4 oktober 2014 
van 11.00 uur tot 15.00 uur

Klompenmakerstraat 17 – Breda € 245.000,-- k.k.
Tussenwoning, 4 slaapkamers, moderne inrichtingen keuken/
badkamer/ toilet.  

Leursebaan 418 – Breda                € 299.000,-- k.k.
Vrijstaande woning (1939), schuur (60 m²), 1.020 m² perceel,
aan Liesbos. 

Broekakker 40 – Breda € 215.000,-- k.k.
Hoekwoning

Bijloopstraat 10 – Breda € 349.000,-- k.k.
Appartement

Bijloopstraat 22 – Breda € 399.000,-- k.k.
Appartement 

Ds. Coolsmastraat 17 – Breda € 309.000,-- k.k.
Appartement 

Dr. Struyckenstraat 168 – Breda € 209.000,-- k.k.
Uitgebouwde tussenwoning

Vloed 14 – Breda € 212.500,-- k.k.
Splitlevel hoekwoning

William Boothstraat 18 – Breda € 267.500,-- k.k.
Uitgebouwde tussenwoning

Overweegt u de verkoop 
van uw woning?

Bel voor een gratis 
waardebepaling.

Liesbosstraat 8   076-515 42 03   www.mechel.nl
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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 4/5 oktober. 27ste zondag
door het jaar. Zondag 11.00 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastoor Paul Heye en pastor Michael
Magielse. Het Jongerenkoor Princen -
hage verzorgt de zang. Elke donderdag
is er om 9.00 uur een ochtendgebed in
de koorkapel van de Martinuskerk.
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overl. ouders Verdonk-
de Graaf (fund); Annij Luijken-Janssen;
Gerard Vermeulen en Cor Vermeulen-
Sterkens; Jan, Truus, Ad en Jolanda Bakx.
Caritascollecte: Rolerisuit
Rolerisuit geeft zieken en gehandicap-
ten die niet meer zelfstandig de deur
uit kunnen de gelegenheid om met
eigen tweedehandsbussen een uit-
stapje te maken: naar een winkelcen-
trum, een dagje uit of een rondrit. Men
richt zich op lage inkomens. De
chauffeurs zijn vrijwilligers, maar voor
het onderhoud van de bussen blijft
men afhankelijk van giften.
Verzorgingshuis Haga
Vrijdag 3 oktober is er om 10.30 uur een
viering in Haga met als voorganger
pastoraal werker Wilhelmien Franken.

  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl  

Er wordt gedoopt!
Op zondag 5 oktober is er een feestelij-
ke dienst waarin twee kindjes het
teken van de Heilige Doop zullen ont-
vangen. Dit zijn: Hidde, zoon van Mark
en Daniëlle Houtzager, en Guus, zoon
van Ferdy van Meel en Wendy van
Oostenbrugge en broertje van Saar.
Voorganger is ds. S. van Meggelen.
Aanvang dienst: 10:00 uur. Na de
dienst is er gelegenheid de doopouders
te feliciteren en een kopje koffie te
drinken in het Kerkenhuis.

Kinderkerk en crèche
Ook alle kinderen zijn deze zondag van
harte welkom. 

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

  

 

Dienstverlening

B   

  
  

 

  

  

Martinuskerk

J

Dienst huisartsen
via de huisartsenpost, telefoon 5258500.

Huisartsenpraktijk Princenhage
Esserstraat 54, 4813 EK Breda
Dr. Bakers en dr. Verhaegen: 076-5218847
Dr. De Beer: 076-5240840
Dr. Timmer en dr. Van Trier: 076-5146292
Dr. Gabriëls: 076-5240844.

Dienstdoende apotheek
Amphiaziekenhuis Molengracht naast
huisartsenpost, tel. 0900-2768335.

Dierenartsenpraktijk Breda e.o.
Dependance Liesboslaan 35
Behandeling volgens afspraak.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 5722999.

Algemeen meldpunt (gemeente)
Tel. 14 076, op werkdagen tussen 8:00
en 17:00 uur, do. tot 20:00 uur.

Sociaal-juridisch team Zuidwest
Amstelstraat 4a, 4812 VL Breda
Alleen op afspraak: (076) 5240820
www.imwbreda.nl.

Politieteam Weerijs
Tuinzigtlaan 45, tel. 0900-8844.
Wijkagent: Ton van der Velden
Westerpark: Leon van der Velden
Tuinzigt: Marjan Malsen.

Sociëteit Doel-Punt
Doelen 36, elke middag van 13:00 tot
16:00 uur open voor alle Princen ha ge -
naars. tel: 076- 5143193

J.W.W.P. De Pitstop
is open op de maandag-, dinsdag- en
donderdagavonden van 18:30 tot 21:00
uur en op zaterdag van 11:30 tot 15:30
uur. tel: 076-5214045/06 51705776.

De Zonnebloem
afdeling Princenhage, mevrouw C. Frank,
tel: 076-5211120.

Promsconcert BSUR en symfonisch orkest
Op zaterdag 11 oktober geeft popkoor BSUR, ondersteund door een symfonisch orkest, een
Promsconcert. Dat concert vindt om 20:00 uur plaats in het Huis van de Heuvel, Mgr.
Nolensplein1 te Breda. 

De zaal gaat om 19:30 uur open. Entreeprijs is 7,50 euro p.p. Bij Popkoor BSUR Breda
bestond al langer de wens om een concert te geven in de sfeer van de beroemde
Promsconcerten. Door een eerder contact met het Symfonisch RuimteOrkest uit
Zevenbergen was er al snel een basis om dit idee samen uit te werken. Hoewel beide gezel-
schappen een heel andere achtergrond en muziekrepertoire hebben, is juist die combina-
tie speels en krachtig. 

Dit komt goed tot zijn recht in een aantal bekende nummers die ze gezamenlijk zullen uit-
voeren tijdens het aanstaande Promsconcert. Zo’n speciale avond kun je niet voorbij laten
gaan. Volg beide groepen op facebook en ga voor meer informatie naar www.bsurbreda.nl
en www.ruimteorkest.nl. 

WINTERBANDEN!
-35%

Op winterbanden van 
Bridgestone Firestone 

en Dayton
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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:
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Princenhage verschijnt 40 maal per jaar
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Weilandgames met veel lol en
prachtig weer

Op zondag 28 september organiseer-
den SGAP en C.C. ’t Aogje voor de 11e
keer de Weilandgames. Negen teams
hadden zich ingeschreven. De Dorps -
wei stond vol met spelletjes en de
nazomerzon scheen uitbundig over
Princenhage. Spreekstalmeester Ro -
nald Huismans kletste als vanouds
alles vakkundig aan elkaar in de hem zo
kenmerkende humoristische stijl. Alle
ingrediënten waren ruimschoots aan-
wezig voor een gezellige middag. 

Meer dood dan levend
Meteen bij aanvang bleek al dat de
meeste spelletjes nogal uitputtend
waren; rode koppen van inspanning
waren volop waar te nemen. Al snel
moest één team van C.C. ’t Aogje dan ook
afhaken wegens kleine blessures. Er
werd buitengewoon fanatiek gestreden.

Is het toeval dat één van de weinige
teams die niet aan carnaval verbonden
is het fitst oogde: de Laan (Laan van
Mertersem)? 

De uiteindelijke finale werd gespeeld
door CV Simpel en de Laan. Het moet
gezegd: de mannen van Simpel streden
voor wat ze waard waren. Voorzitter
Dennis Nuitermans kwam meer dood
dan levend over de streep. Maar het
mocht niet baten: de Laan was fitter.
De derde plaats was voor Jongerenkoor
Princenhage. De Laan verdiende met
de winst een spaarpot met inhoud. Net
als vorig jaar.  

De foto’s van het evenement kunt u
vinden op onze facebookpagina.

Armin Floren

en jong en oud kan genieten van de
kermis, die dinsdagavond laat weer
wordt afgebroken.

Gedichtje
Tot slot een gedichtje uit eerderge-
noemd boekje, geschreven door Pieter
Langendijk, met de titel: ‘Een jongen
verzoekende op de kermis te gaan’.

Een jongen sprak beschroomd aldus
zyn vader aan: Ach! Moogt ik, als ’t u
belieft, mee naar de kermis gaan? Myn
neefjes staan gereed. De man zei: ’t
mag niet weezen, Gy moet hier stil in
huis de Katechismus leezen. Denk aan
wat Solomon heeft gezeid, De weereld
is maar ydelheid, Een opgesmukte pop,
waar voor de jeugd moet vreezen. Ja,
sprak de jongen, dat zei Salomon mis-
schien, na dat hy honderdmaal de ker-
mis had gezien’.

Helma Raaijmakers

vervolg van voorpagina.

‘De Laan in actie tijdens het bierpulschuiven. Foto: Armin Floren.’

Bezorgers gezocht
Stichting wijkblad Princenhage zoekt mensen die op donderdag het Wijkblad
huis aan huis willen bezorgen. Op dit moment is er een wijk vrij in de omgeving
van de Esserstraat. Om medewerker van Stichting wijkblad Princenhage te kun-
nen worden moet je 13 jaar of ouder zijn en op donderdag aan het eind van de
middag of het begin van de avond kunnen bezorgen. Voor de bezorging krijg je
een gepaste onkostenvergoeding.

Ook als je vanaf een later moment het Wijkblad
wilt gaan bezorgen (in Princenhage of
Westerpark) mag je reageren. Zodra er een wijk
vrijkomt, nemen wij contact met je op. Voor
opgaven of informatie kun je mailen naar wijk-
bladprincenhage@gmail.com. 

Stichting wijkblad Princenhage
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Croystraat 21 te Breda
Perfect onderhouden, royale twee-onder-één-
kapwoning met extra brede garage in IJpelaar
Bouwjaar: 1972
Perceel: 282m²
Woonoppervlakte: 101m²
Inhoud: 181m³
Vraagprijs: € 347.000,-- k.k.

Esserstraat 17 te Breda
Ruime tussenwoning met grote berging 
gelegen aan de rand van Princenhage
Bouwjaar: 1953
Perceel: 180m²
Woonoppervlakte: 130m²
Inhoud: 390m³
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Esserstraat 55 te Breda
Karakteristieke goed onderhouden tussen-woning
met voor-en achtertuin in de kern Princenhage
Bouwjaar: 1933
Perceel: 142²
Woonoppervlakte: 80m²
Inhoud: 350m³
Vraagprijs: € 219.00,-- k.k.

Heuvelstraat 138 te Breda
Royale tussenwoning met diepe achtertuin 
op een goede locatie in Princenhage
Bouwjaar: 1960
Perceel: 222m²
Woonoppervlakte: 115m²
Inhoud: 355m³
Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.

Hubertuslaan 3 te Breda
Ruime vrijstaande semi-bungalow met 
garage, carport en ruime tuin in Breda-Zuid
Bouwjaar: 1967
Perceel: 980m²
Woonoppervlakte: 225m²
Inhoud: 645m³
Vraagprijs: € 627.000,-- k.k.

Icarusblauwtje 19 te Breda
Rustig gelegen, uitgebouwde twee-onder-één-
kapwoning met diepe garage in Westerpark
Bouwjaar: 1998
Perceel: 293m²
Woonoppervlakte: 145m²
Inhoud: 450m³
Vraagprijs: € 369.000,-- k.k. 

Oranjeboomstraat 187 te Breda
Twee-onder-één-kapwoning met ruime 
berging op een leuke locatie nabij de singels
Bouwjaar: 1930
Perceel: 172m²
Woonoppervlakte: 56m²
Inhoud: 136m³
Vraagprijs: € 195.000,-- k.k.

OPEN HUIS ZATERDAG 4 OKTOBER
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR!

Dit is een greep uit ons aanbod, kijk voor ons totaal aanbod van huur- 
en koopwoningen op : www.mfvastgoed.nl of loop even bij
ons kantoor binnen aan de Haagweg 392 voor uitgebreide informatie.

Mariska Franken Vastgoed
Haagweg 392, 4813 XG  Breda, tel. 076 - 5217010, E-mail: info@mfvastgoed.nl 

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

Dreef 45, 4813 ED  Breda
Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

BIJ 250 GRAM KIBBELING
GRATIS KANEELSTOK

ALLES DAG VERS, DUS LEKKERDER!

KERMISACTIE
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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
Wat kan XINGFUBREDA u bieden: -
Groepslessen Yoga en Qigong in kleine groe-
pen met persoonlijke aandacht. - Individuele
behandelingen met acupunctuur voor klachten
als slapeloosheid, menstruatie, hoofdpijn, rub-
klachten, vermoeidheid, afweersysteem
(steeds elke griep en verkoudheid meepakken)
Voor info; kijk op www.xingfubreda.nl, en bel

voor een gratis proefles, of korting bij uw 2e
behandeling: tel. 06-10494041 en 076-5228136.
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.

   Spiritueel Therapeut voor healing en trance-
healing. Alternatieve geneeswijze voor mens
en dier. Voor al uw klachten en problemen op
lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel
niveau. Esther van Oerle Breda-Westerpark 076-
5143299 06-34114583 evanoerle@hotmail.com
NIEUW! Wil je graag je persoonlijke spirituele
Totemdier ontmoeten? Data; 22 Oktober,-19
November-22 December op woensdagavond
van 20u-22.30u en op de zaterdagochtend;
11 Oktober, 15 November, 20 December. De
investering in jezelf is 22 Euro per dagdeel incl.
koffie/thee en een doseerflesje Cosmicflower
energies. Opgave bij Netty van
Rijckevorsel,Telnr. 06.53504181, per mail;
info@ankhverbinding.nl .
Wil je graag Mindfulness mediteren en
wandelen in de natuur? Voel je welkom op;
13-27 Oktober!Kosten zijn 10 Euro, incl. kof-
fie/thee en doseerflesje Cosmicflower energie.
De cursus wordt gegeven door Netty van
Rijckevorsel, Telnr. 06.53504181.
Op zaterdag 18 Oktober komt Mieke
Verschuren om 14u een bloemenseance geven.
Via bloemen komt zij in contact met overleden
mensen, waarover zij een persoonlijke bood-
schap geeft, je mag ook vragen stellen, wat
betreft het verleden, heden of wat je bezig
houdt. Kosten zijn 15 Euro en een bosje bloe-
men. Opgave bij Netty van Rijckevorsel, telnr.
06.53504181.

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

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

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

Amber Donkers naar EK majorette
Amber Donkers van Dos ko -
nale vertrekt woensdag 1 ok -
tober met de Nederlands
equipe per bus naar Kroatië
voor deelname aan het EK
Majorette. Amber zal daar
deelnemen met haar solo-
show in de categorie jeugd
accessorie. Haar optreden
staat gepland op zaterdag-
morgen 4 oktober. Op zondag-
avond, na de sluiting van het
EK, begint de Nederlands
equipe aan de terugreis naar
Breda. Wij wensen Amber heel
veel succes.

De HuisDrukker BreDa

Pastoor van Spaandonkstraat 31, 4813 BR Breda

Telefoon 076 5 213 900, Fax 076 5 224 676

E-mail breda@huisdrukker.nl
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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

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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Nieuwe tuin voor de Eerste Rith
Het beginjaarfeest van basisschool
Eerste Rith – dat vrijdag 26 september
jl. plaatsvond – stond helemaal in het
teken van de nieuwe tuin. De tuin is
het resultaat van een samenwerking
tussen Kober, de school en ouders. En
wat voor alle nieuwgeborenen geldt,
ging ook op voor deze kersverse beleef-
tuin; ze kreeg een mooie naam,
bedacht door Juul Prenen uit groep 4,
namelijk “Tikkie Takkie Tuin”.

Organische vormen
Ik spreek met Karin Laros en Desirée
Boel. Laatstgenoemde is werkzaam in
de aanpalende BSO en tevens tuinar-
chitect en kon zo zorgdragen voor het
ontwerp van de tuin. Er werd uitge-
gaan van organische vormen. “Als je
van bovenaf kijkt, zie je de vorm van
een oog,” vertelt Karin. “En wat ik zelf
erg belangrijk vond was dat er paadjes
in kwamen. Kinderen vinden het heer-
lijk om daar over te wandelen,” zegt
Desirée. “Verder mag de tuin niet te
statisch worden, maar moet er ook
ruimte zijn voor verandering,” vult
Desirée aan.

Beleving 
Een groep ouders werkte vele zaterda-
gen in de tuin om alles voor elkaar te
krijgen. Het resultaat mag er wezen.
Een prachtige tuin met ronde vormen,

lieflijke haagjes, boomstammen, een
picknicktafel en een hinkelbaan. “De
tuin moet de zintuigen prikkelen. Het is
geen plek om te rennen of te stoeien,
maar eerder een hofje om te kijken, te
wandelen, lekker te zitten of te hinke-
len. Tussen de hinkelstenen hebben we
tijm geplant. Mocht je naast de stenen
stappen, dan ruikt het nog heerlijk
ook,” vertellen Karin en Desirée. 

Samen 
De tuin – die onder andere tot stand
kwam dankzij sponsoring van de
Boerenbond, Groengigant, Readshop,
Albert Heijn en Aardbeienkwekerij Van
Haperen – moet ook een rol gaan spelen
in het onderwijs. “Het is de bedoeling

Bridgepartner gezocht
Bridgeclub Prinsenbridge 2001 speelt op woensdagavond in “Het Witte Schaap”, op
de grens van Westerpark en Tuinzigt. Wij zoeken een speelpartner voor iemand
(vrouw) die nog geen partner heeft. Mocht u in dezelfde situatie verkeren dan is dit
een mogelijkheid om daar een positieve ontwikkeling aan te geven. Ter informatie geven wij u hier enige gegevens over onze
club. Onze club bestaat voornamelijk uit mensen die voor hun plezier bezig zijn met bridgen. Resultaat geldt natuurlijk, maar
plezier heeft voorrang. Onze vereniging kent géén opkomstplicht, waardoor u niet  gebonden bent om invallers te sturen.
Uw inspanning om toch met een invaller te spelen wordt uiteraard op prijs gesteld. De bridgeavond start om 19:30 uur en
eindigt om ca. 22:45 uur. Indien u interesse heeft of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de secre-
taris P. van Rest, tel.: 0165-385914 of met de wedstrijdleider T. Visser, tel.: 076-5422244. 

Princenhage’s Mannenkoor in Ruiterbosch 

dat we een groep ouders verantwoorde-
lijk maken voor de tuin. En dat verschil-
lende groepen van de school een eigen
stukje tuin krijgen om die te onderhou-
den,” vertelt Karin. “Water geven doen
we – bij gebrek aan een buitenkraan –
trouwens met de brandslang,” grapt
Desirée. “Dus mocht er nog een handige
ouder in de installatietechniek werken.
We kunnen zo’n watervoorziening bui-
ten goed gebruiken.”
Hoe dan ook. Het project verdient een
groot compliment en laat zien dat
Princenhage hart voor zijn buurt heeft.
Het aanzicht van de school is duidelijk
verfraaid. We wensen de kinderen van
de Eerste Rith een mooie tuinbeleving
toe. Ron van Zundert

Op woensdag 24 september was er ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van seniorenresidentie Ruiterbosch

een feestelijke avond voor de bewo-
ners. Om de feestelijkheden af te slui-
ten was het Princenhage’s Mannen -

koor uitgenodigd. Dirigent Ad Ver -
gouwen nam, vertellend over landen
en componisten, de bewoners mee op
een muzikale reis door een gedeelte
van Europa. Het koor zong liederen uit
Rusland, Polen, Oostenrijk, Duitsland
en Nederland. De bewoners genoten
zichtbaar van de warme, muzikale
klanken van het koor en vragen om een
toegift was dan ook heel natuurlijk.
Gezien het enthousiasme waarmee
gezongen werd, was het voor iedereen
duidelijk dat ook de koorleden genoten
van deze muzikale avond.
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Op het vernieuwde Dr. Struyckenplein
(tegenover de Jumbo)

vrij parkeren
Tel. 076 – 7 620 621

www.brasseriehetkwartier.nl

Oktober: onbeperkt spareribsmaand

Onze specialiteit:
Kip in ’t mandje - halve kip geserveerd in
heerlijke botersaus met een salade en friet

En andere gerechten:
Kipsaté - Schnitzel XL - Biefstuk - Slibtong 
Gamba’s - Hete kip 

Alle lunch en dinergerechten zijn ook af te halen.

33--ggaannggeenn mmeennuu vvaannaaff 1100 eeuurroo **
* onder bepaalde voorwaarden zoals vooraf reserveren

• Lunch • High Tea
• Diner • Bedrijfsborrel
• Ambachtelijk ijs • Kraamborrel
• Terras • Begrafenisborrel/-koffietafel

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Tas  van 7,99 ......................3,99

Opbergmap  van 3,99..........1,99

Rol kadopapier van 3,99......................1,99

Ordner  van 9,99..................................4,99

Kartonnen doos groen geruit A4   
van 4,99 ..............................................1,99

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 

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Zwerfvuil? Ruim het eens op!
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Wandel en Match bij Princenhof 3 oktober

vrijdag 3 oktober kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje.
En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de hond uit-
laten. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Kledinginzameling Doskonale 4 oktober

Op zaterdag 4 oktober zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in. De kleding is
bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan
tussen 9:00 en 12:00 uur worden aangeboden bij garage Van Campenhout aan de Dreef 83. Wie de
kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19:00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst,
zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis opgehaald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij
minimaal 2 zakken of dozen. Inlichtingen: 076-5229330.

Bingo in Princenhof  4 oktober

KBO en WIJ laten op zaterdag 4 oktober de balletjes weer tien rondes rollen, met daarna nog een
superronde. Kosten 8 euro (KBO-leden 6 euro). Aanvang 13:30 uur. Zaal open om 13:00 uur. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 5 oktober

Zondag 5 oktober speelt Groen Wit 1 thuis tegen Terheijden. Aanvang om 14:30 uur op het sportpark
aan de Postillionstraat. Hopelijk lukt het om de eerste thuisoverwinning van dit seizoen te halen.

Wandel en Match bij Princenhof 10 oktober

Op vrijdag 10 oktober kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een
praatje. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de
hond uitlaten. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk
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Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening
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Johanneskerk
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Dienstverlening
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Johanneskerk

Dit jaar geen Oliebollenconcert
Het bestuur van de Koninklijke harmo-
nie Cecilia Princenhage laat weten dat
het kermisconcert of Oliebollenconcert
van het opleidingsorkest dit jaar helaas
niet doorgaat. 

Dit concert wordt doorgaans gegeven
op de zondag van de Princenhaagse
kermis. Maar het opleidingsorkest,
afgelopen weekend nog te zien op de
KAM in een gezamenlijk optreden van
acht orkesten, heeft dit jaar een over-
volle agenda. 

Daarom heeft men moeten besluiten
om het Oliebollenconcert te laten ver-
vallen. 

Het opleidingsorkest betreurt dit maar
hoopt volgend jaar weer acte de pré-
sence te kunnen geven.

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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DONNELLI KAPPERS
Heuvelplein 292 Princenhage

Tel 076 - 5310655 
www@donnelli.nl

Volg ons op Facebook, 
Donnelli Breda

Haarkleuranalyse
Haarkleuring 

met enkele high of lowlights
Intensief haarmasker

Wasmassage,
Knippen drogen & finisch

Herfstprijs 67,50 euro

Niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Lang haar toeslag 9,75

Afspraak online www.donnelli.nl

DONNELLI
KAPPERS

Heeft een aantrekkelijk herfstmenu


