
Eens in de vier jaar houdt de Dorpsraad
Princenhage de zogenaamde schouw.
De schouw bestaat uit een fietstocht
met raadsleden door de wijk, op initia-
tief van de Dorpsraad. De Dorpsraad
vraagt hiermee aandacht voor knelpun-
ten in de wijk. Vrijwel alle politieke par-
tijen in Breda waren vertegenwoordigd.
Fractievoorzitter Elbertse van het CDA
twitterde ter plaatse: “Een bevlogen
Marian Verheij vertelt over Princenhage.
Altijd op zoek naar oplossingen.” 

Kerkpad / Kerkplein
De eerste stop is bij het kerkpad / kerk-
plein. Er zijn twee ontwerpen die de
werkgroep nu heeft gemaakt. Het doel
is om te komen tot complete herinrich-
ting van het kerkpad, het plein bij de
Mar tinuskerk, de toegang tot de be -
graaf plaats, het terrein achter het
voormalige Rabobankgebouw en het
behoud van de parkeerplaatsen.  Het
plan voorziet on der andere in een mooi
plein met groen.

Kop van de Dreef / entree Princenhage
Dit stuk is al jaren een doorn in het oog
van Princenhage. Gelukkig is hierover
heel veel goeds te melden. Lenny Sinke
vertelt over de vorderingen van de
werk groep “verbetering entrees Prin -
cen hage”. Zo is er een stevige ontwik-
keling in het overleg met de vastgoed-
eigenaar van de panden, Yellow druk-
kerij en het voormalig café de Pellikaan
op de kop van Dreef – Mastbosstraat.
Daarnaast zijn er nieuwbouwplannen
naast Van Campenhout. Ook een reno-
vatie van het Heuvelplein behoort tot
de plannen. Wijkmanager dhr. H.
Verhallen geeft aan onder bepaalde

voorwaarden (als bedrijven meewer-
ken aan opknappen en nutsbedrijven
aan behouden groen) hij in ’16-’17 her-
inrichting Dreef fase 2 in werking wil
laten gaan. Daarvoor zijn dan een aan-
tal tonnen beschikbaar. Het initiatief
ligt nu bij de Dorpsraad.

Vloed en omgeving
Hier vraagt de Dorpsraad aandacht voor
verloedering van dit deel van
Princenhage. De riolering in West II
wordt nu aangepakt, gestart bij de
Vogelschoot. We hadden liever gezien
dat de riolering, het groen en het straat-
meubilair in één keer was aangepakt.

Tennispark Princenhage
Hier wordt uitleg gegeven over het te
realiseren tennispark. De werkgroep
vraagt aandacht voor de verbinding
van het langzame verkeer. Mogelijk kan
hier een veiligere route met een over-
steek vanaf de Ambachtenlaan mid-
dels een bruggetje naar de ingang van
het tennispark wordt gecreëerd zodat
de fietsers niet in de drukke bocht hoe-
ven zijn. Aan de raadsleden wordt
gevraagd hierin mee te denken. 

Verkeer en parkeren Princenhagelaan
Bij hotel Princeville wordt aandacht
gevraagd voor het parkeerprobleem en
de verkeersveiligheid. 

Dat geldt trouwens ook voor het deel
Rithsestraat en Rithmeesterpark; deze
verkeersverbindingen kloppen niet en
vragen aandacht. Zeker als straks de
bussen van en naar Rijsbergen hier-
langs gaan rijden als de ontwikkeling
van het Rithmeesterpark een feit is.

Haagsemarkt en omgeving
Op de Haagsemarkt wordt aandacht
gevraagd voor de ontwikkeling van het
terrein rond het voormalig Rabobank -
gebouw en het gebouw. Vanuit de
Dorpsraad wordt de wens uitgespro-
ken dat in het Rabobankgebouw hore-
ca/restaurant toegevoegd zou mogen
worden. 
De Dorpsraad houdt u via het Wijkblad
op de hoogte van alle toekomstige ont-
wikkelingen en de voortgang van de
werkgroepen.

Namens de Dorpsraad Princenhage,
Armin Floren

Met raadsleden op de fiets door Princenhage
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Jaargang 48 Nr. 9  30 oktober 2014

Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Bijloopstraat 10 te Breda

Liesbosstraat 8   076-515 42 03   www.mechel.nl

Vraagprijs 
€ 349.000,-- k.k.
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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 1 en 2 November. Allerheili -
gen en Allerzielen. Zat. 1 Nov. 17.30 uur.
Eucharistieviering in de Heuvel, met als
voorganger pastor Paul Heye. Zondag
11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Henny Spooren-Schaart. Het Martinus -
koor verzorgt de zang. Elke donderdag
is er om 9.00 uur een ochtendgebed in
de koorkapel van de Martinuskerk.
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Gerard Rombouts en
Corrie Rombouts-van Baal; Marc
Valentijn; Frans Brekelmans; Maria
Nooren-de Bont; Jan Schrauwen en
Anna van Gils (fund); Overl. ouders
Luijckx-Schoenmakers (fund); Harrie
Wildhagen; Anna Luijken-Janssen;
Overl. ouders Van Kuijk-Jansen.
Engelse viering
Zondagmiddag om 14.00 uur is er een
Engelse viering, waarbij pater Savio zal
voorgaan. U bent allen van harte wel-
kom.

  

 

  

  

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

Zondag 2 november Oogstfeest voor
Klein en Groot
In een dienst voor klein en groot vieren
we dat er oogst is, dat God ons zegent
met vruchten van het land, met vol-
doening in school of werk. Het is een
dienst voor klein – er zal extra aan-
dacht zijn voor de kinderen – maar ook
voor groot – er is een gewone preek.
Iedereen van harte welkom!
We nodigen u tevens uit om een pro-
duct voor de Voedselbank mee te
nemen, u kunt denken aan droge pro-
ducten als rijst, koffie en thee, of aan –
altijd heel erg welkom – babymelkpoe-
der (bijv. standaardmelk nr 2 of 3) en
pampers. Zo delen we van wat we zelf
ontvangen hebben. Aanvang 10:00 uur.
Ds. Saskia van Meggelen gaat voor.

Kinderkerk en crèche
Vanzelfsprekend zijn deze zondag de
kinderen van harte welkom in deze
Dienst voor Klein en Groot!

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. Harm van Wijk. Tel.  8871215

  

 

  

  

Martinuskerk

J

In memoriam: Cornelia Rombouts-van
Baal
Cornelia van Baal werd op 15 septem-
ber 1925 te Princenhage en overleed op
10 september 2014 in Breda. Haar kin-
deren schreven op het gedachtenis-
prentje: ‘We herinneren haar als een
lieve, zorgzame en creatieve moeder en
oma. In haar leven hebben haar han-
den veel moois voortgebracht. Van een
leuke carnavalsjurk tot een prachtige
trouwjurk en kleertjes voor de kleinkin-
deren. Ze volgde graag de mode en
zorgde altijd dat ze er verzorgd uitzag.
Een echt dametje… 
Ze had een warme band met haar
broers en zussen, maar bovenal was ze
moeder en oma. Ze was betrokken en
geïnteresseerd in haar kleinkinderen
en, zoals ze dat ook bij ons was door
ons in onze opleidingen te stimuleren.
Na het overlijden van papa was de ver-
huizing naar Princentuin een grote
overgang, toch heeft ze daar bijna 10
jaar met plezier gewoond. 
De laatste twee jaar van haar leven
bracht ze door in Molenstaete, aange-
zien ze daar de verzorging en aandacht
kreeg, die zij intussen nodig had. Deze
zomer aten we samen met haar, zoals
we dat wel vaker deden, nog een slip-
tongetje bij Princeville, niet beseffende
dat dat de laatste keer zou zijn……..Wel
was duidelijk dat het steeds minder
werd met haar gezondheid.
In die zin kunnen wij er vrede mee heb-
ben en het is goed zo. Toch maakt dat
het afscheid niet minder pijnlijk, zeker
nu het zo plotseling kwam. 
Mama, je blijft altijd in ons hart en
gedenken je als een lieve, creatieve en
ruimdenkende vrouw.

Zeventig jaar bevrijding Princenhage herdacht
Op 29 oktober 1944 werd Princenhage bevrijd door de eerste Poolse pantserdivisie
onder leiding van generaal Maczek. Die bevrijding werd herdacht in de Sint
Martinuskerk op zondag 26 oktober. De herdenkingsdienst was een gezamenlijk
initiatief van de protestante gemeente van de Johanneskerk en de Martinus
geloofsgemeenschap. De muziek was van het weekkoor van de Martinuskerk. 

Bevrijdingsraam centraal tijdens de herdenking
In de Sint Martinuskerk bevindt zich een bevrijdingsraam. Dit schitterende glas-
in-loodraam stond diverse malen centraal tijdens de herdenkingsbijeenkomst.
Oud-pastor Rud Smit, pastor Adrie Lint, de heer Roobol en mevrouw Liesbeth
Bouwmans legden een krans en bloemen onder het raam tijdens de herdenkings-
dienst: rood-witte bloemen, de Poolse kleuren. Het raam bestaat uit 24 vierkanten.
Zeven van deze ramen eren Princenhaagse gevallenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er acht ramen zouden
komen; het achtste raam was voor Adrianus Kriesels (gestorven in 1943). Het raam dat reeds klaar was werd echter vernie-
tigd toen men aannam dat de heer Kriesels samenwerkte met de Duitsers. Achteraf bleek echter dat dit geheel onterecht is.
Tijdens de dienst vond er eerherstel plaats van de heer Kriesels. Naast het raam hangt nu een herdenkingsbordje met de
naam van de heer Kriesels erop. Het bevrijdingsraam wordt uitgebreid beschreven in het derde deel van “Religieus erfgoed
Sint Martinuskerk Princenhage”, geschreven door Helma Raaijmakers (onderzoek naar de gevallenen uit het raam) met
ondersteuning van Nettie van Doorn en oud-pastor Rud Smit (de bovenste ramen die het leven van Jezus beschrijven). Het
was een sfeervolle herdenkingsdienst. Na de dienst was er koffie en kon het boekje worden gekocht. U kunt het boekje voor
7,00 Euro bij Bachman verkrijgen, waar ook deel I (Sacramentsraam) en II (750 jaar Sint Martinusparochie) te koop zijn. 

Armin Floren 

Zo’n 100 mensen bezochten de herdenkings-
dienst. Foto: Armin Floren.

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

sinds 1930

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar wim nooren

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid
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colofon
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.
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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.

Feest van herkenning bij reünie oud-bewoners Kerkstraatje

Zo’n 170 mensen waren ingegaan op de
uitnodiging om de reünie van oud-
bewoners op zondag 19 oktober bij te
wonen in De Posthoorn. Het werd een
bijpraten van belang en rondom hoorde
ik tal van uitroepen van herkenning.
“Tje, als ik oe tegen zou komen, zou ik
het niet weten, maar nou dagget zegt,
ja”. Tijdens de bijeenkomst werden nos-
talgische beelden van het – toen nog
niet afgebroken – Kerkstraatje getoond
en de middag werd op vlot aan elkaar

gepraat door Ronald Huismans. Jos Lips
blikte terug op zijn tijd in het
Kerkstraatje en eindigde zijn praatje
met de woorden: “De Heilaarstraat,
ofwel het Kerkstraatje, staat geschre-
ven in de annalen van de roemruchte
geschiedenis van Princenhage. Lief
Kerkstraatje, we zullen je nooit verge-
ten.” Het door Ronald Huismans en
Peter de Bie samengesteld liedje, bege-
leid op accordeon door Cees Malfait,
willen wij u niet onthouden:

De ballade van ’t Kerkstraatje
(op de wijze van de ‘Zuiderzeeballade’)

Kende nog de 10 gebooje? De klompenmaker
van Van Ham?
Veur snoepkes gingen we naar Tonna, naar
Nooijens vor un botterham.
Dan hadde ok nog Koosje Oomen, familie
Jansen van de bank.
Knokken in ’t café van Hermus, da kwam dan
meestal deur de drank.

Refrein:
’t Kerkstraatje in Princenhage,
dat is o, zo lang, verleden tijd

Wat waren dat toen toch mooie daoge, 
Gewoon gezelligheid, geborgenheid.
Ik zou er zo weer wille wóóne, 
meej die mensen van weleer
Maar helaas die tijd, die komt niet meer.
’t Kerkstraatje in Princenhage,
Dat is al o, zo lang, verleden tijd.

Op straot gingen we na ’t eete, meej tol of
knikkers in de weer.
Wiite nog van touwke springe, of rieke maf
hoe was ’t ok weer?
Hinkele op kinderkoppe, da vonde wij een
mooie sport.
Landje pikke of jossoppe, de daoge waore
vuste kort .

Refrein

“Pierre, pierre, bulle!”, zo kwam Franske deur
de straot.
De groenteboer meej péérd en waoge, de
brakke vol meej kattekwaod.
De mense meej aparte naome, de Rat, ons
Sjoke en ons Kee.
De Neus, de Teddy en ’t Worsje, zing nou alle-
maal maar mee….

Helma Raaijmakers

Leo Ruedisueli is Princenhaagse 
golfkampioen 2014

Op zondag 19 oktober is voor de vierde
keer het Princenhaagse Golfkampioen -
schap georganiseerd. Onder geweldige
weersomstandigheden vond het PGK
plaats op golfpark De Turfvaert in
Rijsbergen. De organisatoren Jurgen
Quaars, Ben Sprenkels en Carlo
Foesenek zijn zeer tevreden. Het mooie
weer en de 37 fanatieke deelnemers
zijn hier debet aan.

Prijzen
Bij de heren werd zowel de Neary (het
dichtst bij de vlag in de eerste slag) als
de Longest (de bal die het verst komt bij
de eerste slag) dit jaar gewonnen door
Carlo Goyarts. De Longest bij de vrou-
wen werd gewonnen door Astrid
Foesenek. De prijzen hiervoor werden
ter beschikking gesteld door Golfpark de
Turfvaert in Rijsbergen. Tevens mocht
Carlo Goyarts een geweldige golfbril
ontvangen, die geschonken is door Hans
van der List oogmerk opticien.

Kampioen
Leo Ruedisueli is de opvolger van de win-
naar van vorig jaar Dennis Nouwens.
Jammer genoeg was hij wegens
omstandigheden niet aanwezig tijdens
het buffet bij Don Qui-John. Aan hem is
in huiselijke kring de grote wisselbeker
en bijbehorende kado´s uitgereikt. Nog -

maals van harte gefeliciteerd! Martin Tin
Pit Tjoen en Teis van Hulten werden
respectievelijk tweede en derde. De
beste dames werden Astrid Foesenek en
net als vorig jaar Francien Kruyt. Zij had-
den evenveel punten.
De organisatoren bedanken hierbij nog-
maals alle sponsoren voor het mede
mogelijk maken van dit jaarlijks terug-
kerend sportief evenement. Wij nodigen
alle Princenhaagse golfers uit om vol-
gend jaar deel te nemen aan dit prachti-
ge kampioenschap. Schrijf de datum
alvast in de agenda: 18 oktober 2015.

Organisatie PGK
Ben Sprenkels, Jurgen Quaars, Carlo
Foesenek

Carlo Foesenek reikt de beker uit aan Leo
Ruedisueli (rechts).

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. Fitnesscentrum
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 groepen met persoon-
lijke aandacht. - Individuele behandelingen met
acupunctuur voor klachten als slapeloosheid,
menstruatie, hoofdpijn, rugklachten, vermoeid-
heid, afweersysteem (steeds elke griep en ver-
koudheid 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

Profiteer 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
Atelier voor Glas in Lood.nl - Voor reparatie, 
restauratie, ontwerp en nieuwe levering.
Wij hebben een grote collectie antieke panelen
in de verkoop. Kijk op onze website 
www.ateliervoorlglasinlood.nl Ook voor leuke
workshops in ons atelier Spinveld 19D (bij 
stoplichten Gamma, naast Stonecenter) of op
locatie bij bijv. personeelsvereniging. Voor 
vragen belt u Martin de Groot 076-514 89 97
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 onderhoud -

Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49 -
www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Tuin een winterbeurt of onderhoud? Ervaren
tuinman biedt zich aan. Goed en goedkoop! Tel.
06-18 17 84 31
Op 10 december geeft rijschool Dream2Drive
gratis rijlessen uit aan leerlingen van onze rij-
school. Meld je snel aan voor een gratis proef-
les. Voor meer info bel ons op 06-26 87 37 02 In
termijnen betalen is mogelijk. 
Zang- en pianoles in professionele studio. Ook
voor arangementen en cd-opnames. Ook
mogelijk voor cd-opnames op locatie.
www.studioID-CD.nl Ad Moelands 076-541 06 54
HERINNERING: Op zaterdag 29 november 2014
strijden weer maximaal 20 teams tegen elkaar
tijdens de 28e DORPSKWIS PRINCENHAGE.
Deelname staat open voor iedere groep enthou-
siastelingen, die de uitdaging aandurft. Het is
dus niet zo, dat men een ‘officiële’ vereniging
moet zijn. Ook een groepje vriend(inn)en, buren
of collega’s kan deelnemen. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar. Informatie? E-mail naar: dorpsk-
wis@cctaogje.nl
“Geachte bewoners van Princenhage, Graag
het weekend van 12, 13 en 14 december vrijhou-
den in uw agenda. Na het succes van Aogse
Winterpret van een paar jaar terug, komt er
wederom een schaatsbaan in Princenhage!
En op zaterdag aan het eind van de middag
gaat het natuurlijk weer Fonkelen in ’t Aogje.”

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

Dreef 3b • tel. (076)5144579

Hier kan uw advertentie staan!!

Neem voor informatie contact op met:

Drukkerij van den Wijngaard
Past. v. Spaandonkstraat 31, Breda

076 - 5 213 700
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Partycentrum De Posthoorn aan de
Haagweg 448 staat al decennia bekend
als dé ‘place to be’ voor feesten, bridge-
avonden, bijeenkomsten na uitvaarten
en evenementen. Op 1 januari 2011
namen Christina van Caulil en Marco
Smits de zaak over van vader Piet van
Caulil, die in 1966 op zijn beurt zijn
vader Piet Sr. was opgevolgd. Met
Christina (37) en Marco (37) maak ik
een praatje over hun plannen om het
partycentrum uit te breiden met een
restaurant.

Grondige verbouwing
“Al langer waren we toe aan een nieu-
we uitdaging, maar door de crisis wer-

den onze plannen voor uitbreiding met
een restaurant op een laag pitje gezet.
Begin dit jaar begon de economie weer
aan te trekken, waardoor we in januari
een concreet ondernemingsplan heb-
ben gemaakt. Na een grondige verbou-
wing van het oude cafégedeelte, dat
zo’n 50 m2 beslaat, bieden wij vanaf
eind november van woensdag tot en
met zaterdag plaats aan ca. 30 diner-
gasten in ons restaurant, waarbij onze
insteek is dat we een aantrekkelijke
ambiance willen zijn, ook voor jeugdig
publiek.”

Marco Smits in de keuken
Vanzelfsprekend zwaait Marco de scep-

De Posthoorn breidt uit met restaurant 

Ouderwetse vinyl-avond in De Koe
De herfst is weer begonnen. De dagen worden korter en dus de avonden langer. Een goede reden om de
oude grammofoonplaten weer eens voor de dag te halen en een avondje te genieten van de muziek van
toen en oude verhalen op te halen. En waarom zouden we dat niet samen doen? Op zaterdag 22 novem-
ber 2014 organiseren we een ouderwetse vinyl-avond waarop jij jouw favoriete muziek kunt draaien.
Hoe oud 't vinyl is maakt niet uit. Een kraakje hier en daar maakt het juist af. Het moet alleen wel van
voor 1990 zijn. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen krijg je een speeltijd van tenminste 20 minuten. Heb je een verhaal
bij een bepaalde plaat, dan is het natuurlijk leuk om dat te vertellen. In de Vlaamse Schuur wordt een ouderwetse huiska-
mersfeer gecreëerd. Haal je grammofoonplaten voor de dag en stel je playlist samen. Inschrijven kan vanaf nu op vinyl-
avond@gmail.com. 

Frank Dekker, Frido Schrauwen, Nico Stokman

ter in de keuken. Hij heeft de 4-jarige
praktijkgerichte horecavakschool ’t
Spijker’ in Hoogstraten gevolgd, waar-
na hij zeven jaar werkervaring in België
heeft opgedaan. “Ik ga werken met een
wisselende kaart, die voor elk wat wils
biedt. Naar gelang het seizoen stel ik
een driegangen keuzemenu voor 27,50
euro samen met herkenbare gerech-
ten. Voor het kerstdiner is het menu al
samengesteld. 

Dat en nog meer info kunt u vinden op
onze website: www.deposthoorn.net
en op facebook.”

Aparte ingang voor het restaurant
Nu is er nog één ingang aan de voorzij-
de van De Posthoorn. Na de verbou-
wing komt er een aparte ingang die
toegang geeft tot de grote zaal en een
ingang die voor het restaurant is
bedoeld. Christina en Marco willen de
komende weken het geheel, ook de
voorzaal, moderniseren en van frisse
kleuren voorzien. “We zijn tijdens de
verbouwing gewoon open en zullen
eind november een open dag houden,
waarvan de datum nog nader bekend
zal worden gemaakt.”

De redactie wenst Christina en Marco
veel succes met restaurant De
Posthoorn.

Helma Raaijmakers

1 november Hubkesdag
Traditiegetrouw worden door de bakkers op 3 november Hubertusbroodjes, in de volksmond hubkes, gebakken. Aangezien
dit jaar 3 november op maandag valt, worden bij bakkerij Van den Bogaert en bakkerij Lips de hubkes op zaterdag 1 novem-
ber gebakken. Naar gelang ieders smaak met of zonder krenten gaan deze lekkernijen als warme broodjes over de toonbank,
na eerst in alle vroegte door een van de pastores gezegend te zijn. 
Sint Hubertus leefde in de 7e eeuw en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag in het jaar 683 ging hij – heel oneerbiedig
– toch jagen. Op het moment dat hij een hert wilde schieten, draaide het dier zich naar hem om en verscheen er een lich-
tend kruis tussen het gewei. Dat was voor Hubertus het keerpunt in zijn leven. Hij ging in de leer bij de bisschop van
Maastricht en werd later zelf bisschop van die stad. Hij predikte het geloof in Zuid-Nederland en België, waar vele kerken Sint
Hubertus als patroonheilige hebben. De hubkes werden van oudsher gegeten om hondsdolheid bij mens en dier te voorko-
men. Helma Raaijmakers

Wist u dat....
- Wij ook dagelijks bezorgen o.a. verse snijbloemen
- Wij dagelijks verse aanvoer hebben van bloemen en planten
- U bij ons de nieuwste sfeer- en kerst trends kunt vinden

OPENINGSACTIE!
Lemax kersthuisjes
2de halve prijs*
*de goedkoopste gaat voor de halve prijs

Aanbieding is geldig t/m 2 nov. 2014

Opening Grootse 
KERSTSHOW!

Tuincentrum Life  & Garden in Breda
Iedere zondag open van 12 tot 17 uur     ! Zo’n huis moet 

schoon blijven.

Dit gerestaureerde pand is gelegen aan de

Haagsemarkt 22 in Princenhage. Reeds vele

jaren zorgt een jonge mevrouw dat alles in en

om dit huis op rolletjes loopt. Binnen en bui-

ten blijft het schoon en ook de was en de

strijk worden gedaan. Voor de ramen (binnen

en buiten) komt er een glazenwasser. 

Eind dit jaar gaat onze jonge mevrouw een

ander soort werk doen, dus gaan wij op zoek

naar iemand (niet rokend) die zo’n 16 uur per

week kan werken. In overleg overdag in te

delen. 

Wie schrijft of mailt ons? 

Wij zijn benieuwd. 

Mevr. D.Y. Roobol

Haagsemarkt 22, 4813 BB Breda

droobol@oostpoortbeheer.nl.

Wij zijn gespecialiseerd in acupunctuur, moxa-therapie,
Chinese kruidengenees-kunde, met jarenlange ervaring
zowel in China als Nederland.

Wij behandelen:
pijnklachten • stress en slaapproblemen • maag- en
darmklachten • migraine, vermoeidheid • overgewicht
(afvallen) • overgangsklachten, etz

De Chinese geneeskunde is zeer breed inzetbaar, kan
eventueel ook zonder naalden, informeer naar onze
mogelijkheden. De kosten van een acupunctuur behande-
ling wordt vergoed door de meeste zorgverzekerlaars.

Binnenkort beginnen wij met de cursus voor 
TuiNa/qigong, voor meer informatie zie www.li-ren.nl.
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076 - 8503785
www.li-ren.nl / info@li-ren.nl

Dr. T. Ren
Chinese Doctor / Ph.D. Graad
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Wandel en Match bij Princenhof 31 oktober
Op vrijdag 31 oktober kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de hond
uitlaten.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Kledinginzameling Doskonale 1 november
Op zaterdag 1 november zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in. De kleding is
bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan tus-
sen 9:00 en 12:00 uur worden aangeboden bij garage Van Campenhout aan de Dreef 83. Wie de kle-
ding 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 mini-
maal 2 zakken of dozen. Inlichtingen: 076-5229330.

Cabaret en bingomiddag  2 november
Zondagmiddag 2 november treedt D’n Valkenswirtse Twilling weer op in de Westerwiek, Argusvlinder
298 met zang en komisch cabaret. Tijdens de pauzes worden er totaal 4 rondes bingo gedraaid met
mooie prijzen. De zaal gaat om 13:30 uur open. Aanvang 14:00 uur, einde ongeveer 16:15 uur. Intree
inclusief de bingo is 5 euro. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen Jan
Verstraeten 06-53978571.

Sinterklaasmiddag in Princenhof 5 november
De Zonnebloem en WIJ organiseren op zaterdag 22 november vanwege de goedheiligman een gezelli-
ge middag met bingo. Genieten van een kopje koffie, een drankje en een hapje. Tijd: 14:00 tot 16:30 uur.
Zaal open om 13:30 uur. Kosten: 10 euro (BredaPas 8,50 euro). Inschrijven voor deze middag kun je
woensdag 5 november vanaf 13:30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 01.

Varia-avond in Westerwiek 6 november
Donderdagavond 6 november is er weer een Varia-avond in de Westerwiek met de rik- en joker- en
sjoelcompetitie. De mensen die niet aan de competitie willen deelnemen kunnen een prachtig herfst-
stukje maken. Entree voor de kaart- en sjoelcompetitie en herfststukje is 2 euro p.p. U kunt natuurlijk
(gratis) ook gewoon gezellig een praatje komen maken. Een avond voor 50-plussers uit Westerpark en
Tuinzigt. Zaal open: 19:00 uur; aanvang om 19:30 uur.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk
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Dienstverlening
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Johanneskerk

Help Nelleke de Kilimanjaro beklimmen voor War Child
De Princenhaagse Nelleke van Haperen
gaat in januari 2015 meedoen met de
Kili-challenge van War Child. War Child
zet zich in voor een beter leven van
honderdduizenden oorlogskinderen
wereldwijd. Als vrijwilliger van deze
organisatie zal ze 2.400 euro aan spon-
sorgeld moeten ophalen alvorens ze
Mount Kilimanjaro in Tanzania mag
beklimmen. Nelleke heeft dus hulp
nodig om het inleggeld bij elkaar te
krijgen. Wie wil haar steunen?

Vrijwilliger van War Child
War Child ondersteunt kinderen die
hulp nodig hebben bij het verwerken
van de gruwelijkheden die ze hebben
meegemaakt in oorlogen. En ze heb-

Vervolg zie pagina 7

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

Nieuw!!  Musical/Showdance

Kijk op: www.cambre.nl voor meer info over al de lessen.
Balletschool Nana Vanderpluym Dreef 34a Breda 076 5218886.


Musical/Showdance vanaf dinsdag 11 november

19.00 uur. Wat kan je verwachten? 
Het is een hele nieuwe les, 

dus iedereen van beginner tot gevorderd 
is welkom. 

De les wordt opgebouwd uit: Showdance/ballet, techniek en musical

waarbij acteren ook aanbod komt. (Geen zingen). De les wordt gegeven

door Patricia en Nana, door hun jarenlange ervaring van dansen in 

musicals en het maken ervan ben je gegarandeerd van een uitdaging op

toneelniveau. Wil je meer dan alleen dansen, ben je toe aan een nieuwe

uitdaging? Schrijf  dan nu in: 

Balletschool Nana Vanderpluym. Dreef 34a Breda tel: 076 5218886.
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Een energierekening van nul euro, wie
wil dat niet? Het RTL4-programma Ons
Huis Verdient Het, onderdeel van de
gelijknamige campagne, spoort
Nederlandse huishoudens aan energie
te besparen. En laat daarbij inspireren-
de voorbeelden zien van buurten die
op de goede weg zijn. Op 2 november
om 16:30 uur besteedt het programma
aandacht aan Princenhage, waar
bewoners samen aan de slag gaan met
energiebesparende maatregelen. 

Gratis energiescan
“Een duurzame samenleving vind ik
belangrijk en daar zet ik me graag voor
in. Samen met Hajo ’t Mannetje en
Emiel Rouws vorm ik het buurtteam
om samen in de buurt energie te gaan
besparen. Inmiddels hebben al 135
buurtgenoten zich aangemeld op
buurkracht.nl”, aldus Martijn Kegler.
“Daar krijgen buurtbewoners informa-
tie over de acties die wij in de buurt
organiseren. Zo bieden we bijvoorbeeld
een gratis energiescan en kunnen
buurtgenoten een warmtescan laten
maken.” 

Inzicht in je energieverbruik
Buurtbewoners die zich aanmelden op
buurkracht.nl zien op hun persoonlijke
pagina’s welke energiebesparende
maatregelen voor hen interessant kun-
nen zijn. “En met een slimme meter
kun je inzicht krijgen in je energiever-
bruik en dit vergelijken met het gemid-
delde verbruik uit onze buurt”, aldus
Martijn Kegler. 

Voor wie benieuwd is naar de beelden
en meer wil weten over het buurtteam,
Buurkracht en de energiebesparingsac-
ties: kijk zondag 2 november om 16.30
uur naar Ons Huis Verdient Het op
RTL4. Houd de voortgang van de acties
in de gaten op www.buurkracht.nl/
princenhage-ambachtenbuurt. Neem
voor meer informatie contact op met
Martijn Kegler (06-45210838 - mpkeg-
ler@gmail.com). 
Voor meer informatie over Buurkracht
kun je terecht bij Pieter Stoel van
Buurkracht (06-50468973 -
pieter@buurkracht.nl). Of kijk op
www.buurkracht .nl/princenhage-
ambachtenbuurt. 

ben hulp nodig om een menswaardig
bestaan op te bouwen. Nelleke heeft,
toen zij in Afrika woonde, veel weeskin-
deren gezien. “Die beelden raak je nooit
meer kwijt,” zegt ze. Dat is de reden dat
ze zich belangeloos wil inzetten voor
War Child. En dat is de reden dat ze
Kilimanjaro wil beklimmen.

Lang geaarzeld
Nelleke heeft lang geaarzeld of ze wel
mee moest doen aan deze actie. Eén
ding is vrijwilliger zijn, een ander ding
is naar Tanzania afreizen, omdat het
ook luxe en elitair is eigenlijk. Maar
voor 12 euro kan War Child al een kind
laten deelnemen aan een van de pro-
gramma’s. Alleen al het inleggeld is
goed voor hulp aan 200 kinderen. Na
veel gewandeld te hebben op zomerva-
kantie, ging ze overstag. Ze betaalt de
reis natuurlijk zelf.

Nellekes acties
Om het inleggeld bij elkaar te krijgen,
zet Nelleke verschillende acties op
touw. Zo bakken zij en haar collega’s
elke maandag iets lekkers om op haar
werk te verkopen bij de koffie. Ze
doneert 20 euro voor elke kennisma-
kingsbehandeling die ze doet in haar
shiatsu praktijk. Ze wil nog een high
tea en een high wine organiseren. En
misschien nog een spinning marathon.
Natuurlijk heeft ze ook een actiepagina
waarop iedereen geld kan doneren:
http://www.warchild.nl/actie/op-naar-
de-top-van-de-kilimanjaro.

Geslaagd
Op de vraag wanneer de actie voor
haar geslaagd is, zegt Nelleke: “Als veel
mensen enthousiast zijn geworden
voor het werk van War Child, War Child
weer iets bekender is geworden en als
ik de top van Mount Kilimanjaro haal,
dan is het helemaal geweldig!” De
redactie wenst Nelleke heel veel suc-
ces!

Alexandra Middendorp

Vervolg van pagina 5

Halloween Disco Party
Op zaterdag 1 november 2014 gaat S.K.I.P. het jaar weer afsluiten met de Halloween Disco
Party in gemeenschapshuis De Koe. Het belooft een discoavond te gaan worden, die we
helemaal gaan aankleden in de sfeer van Halloween. Kom dus in je leukste en griezelig-
ste pak en wie weet win jij de verkiezing! Om het jullie zo goed mogelijk naar de zin te
maken, hebben we het programma opgesplitst in twee delen. Het eerste deel van de avond, van 18:45 tot 20:15 uur, is voor
de groepen 1 tot en met 4. Het tweede deel, van 20:30 tot 22:30 uur, vieren we met de kinderen van groep 5 t/m 8. Je ouders
kunnen voor aanvang, bij de deur, wat consumptiebonnen voor je kopen  (1 euro per stuk). Zo hoef je niet onnodig met geld
rond te lopen. Opgelet! Wij vinden het prettig als uw kind een briefje met zijn/haar naam en telefoonnummer mee brengt,
zodat wij kunnen bellen als er iets is. Kijk voor meer informatie op www.skipprincenhage.nl. 
Als jij of je ouders nog vragen hebben kunnen jullie ons bellen op 06-47440075 of mail ons op: info@skipprincenhage.nl.                              

Buurkracht zorgt voor aandacht in
de mediaPrincenhaagse 

bonnenregen

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

Geldig op 30-10-2014 en 31-10-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 14-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 14-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 8-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 14-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 14-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 14-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Coleo primitivo 2012
een heerlijke wijn uit de hak van italie,

puglia

#
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#

#
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#

#

Warme kibbe-
ling

NL
206876
EG

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

Zaterdag 
1 november zijn er
hubertusbroodjes

Dreef 17 - Breda

Veel soorten kleurboeken 
voor volwassenen

nu deel 3  9,95

bachman
huis ,  t u i n  &  keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098

op alle sluban speelgoed 
(past op de bekende bouwstenen)

10% korTing

Haagweg 435 • 4813 XD  BREDA • Tel. 514 33 20 • princenhage@readshop.nl

076-5147469 - info@marijkeshaaridee.nl - www.marijkeshaaridee.nl

Marijke’s haaridee bestaat 1 Jaar!!
Daarom vieren we feest!!

BiJ een kleuring 
25% korTing op een shaMpoo

Barry en Claudia Nouwens

Haagsemarkt 10

4813 BA  Breda

076-8895117

kjprincenhage@gmail.com

Vers gebrande Cashew

noten

Eve’sEve’sStudioStudio

NailNail

Bel voor informatie of 
voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 06 - 12245447 
Dreef 3 • 4813 ED Breda

Tegen inlevering van deze bon

gel color
voor 14,95
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