
Dat het Sinterklaasfeest in Nederland
op dit moment veel emoties oproept
mag inmiddels duidelijk zijn. Het Sint
Nicolaas Comité Princenhage volgt
deze discussie en ontwikkelingen uiter-
aard op de voet, maar is toch vooral
bezig om op een respectvolle manier
invulling te geven aan een mooie tradi-
tie die dit jaar alweer voor de 91e keer
Princenhage aan doet. We willen er
voor alle kinderen en ouders in ons
dorp een groot feest van maken!

Modepolitie
Het comité is er gelukkig weer in
geslaagd om de Sint met zijn gevolg
naar Princenhage te halen. Op zondag
23 november zal er vanaf 12:30 uur op
de Haagsemarkt een leuk en interac-
tief programma zijn voor jong en oud.
En zoals het op een feest gebruikelijk is,
zou het leuk zijn als de kinderen en
ouders zich dit jaar extra feestelijk uit-
dossen. Het gerucht gaat namelijk dat
de Sint deze keer twee Pieten van de
modepolitie vooruit gaat sturen om te
controleren of de Princenhagenaars
zich wel feestelijk genoeg kleden. En
wie weet, misschien mag jij wel op de
catwalk bij Pietje Donders!
We verwachten de Sint zelf omstreeks
13:15 uur op de Haagsemarkt, waar hij
zoveel mogelijk kinderen persoonlijk
zal begroeten en hun mooie tekenin-
gen in ontvangst kan nemen. Net als
andere jaren wordt de stoet begeleid
door het Sinterklaasorkest. Er zijn
enthousiaste muzikanten van de diver-
se Princenhaagse carnavalsbandjes
bereid gevonden om de sinterklaas-
liedjes ten gehore te brengen.
Daarnaast heeft Sinterklaas ons toege-
zegd dat er vele grote en kleine Pieten

mee lopen, fietsen, skaten en steppen.
En natuurlijk zal de unieke Sintmobiel
met Pietenwagen niet in de stoet ont-
breken.

Optocht
De route van de optocht loopt na het
marktprogramma via de Liesbosstraat
en Doelenstraat nog een keer over de
Haagsemarkt, waarna we door de Dreef
rechtsaf de Doelen ingaan om daarna
verder over de Leerlooierstraat en via de
Zadelmakerstraat te eindigen bij De
Koe. We zouden het leuk vinden als de
kinderen in de optocht meelopen om
Sinterklaas de weg te wijzen. Ook hoopt
Sinterklaas dat er veel kinderen daarna
mee naar De Koe gaan om daar een
gezellige middag te hebben.

Kaarten
In samenwerking met het Sint Nicolaas
Comité wordt door de Ondernemers
Vereniging Princenhage namelijk een
Sinterklaasmiddag in De Koe georgani-

seerd voor de kinderen. De Rabozaal is
hiervoor geopend vanaf 14:00 uur voor
kinderen tot en met 8 jaar, terwijl de
ouders terecht kunnen in de Vlaamsche
Schuur. De toegangskaarten voor deze
middag worden door de basisscholen in
Princenhage uitgedeeld. Mocht je geen
kaarten hebben ontvangen, dan kun je
altijd nog terecht bij drogisterij Brocks. 

Giften
Er waren ook dit jaar gelukkig voldoen-
de ondernemers alsmede donateurs
uit Princenhage en omgeving die de
optocht van Sinterklaas in Princenhage
graag willen ondersteunen. Mede
dankzij hun giften is het mogelijk de
Sinterklaasoptocht in Princenhage te
organiseren. Ook u kunt een bijdrage
leveren door iets te geven aan een van
de Pieten die zaterdag voor de optocht
rondom de supermarkten zullen collec-
teren. Bij voorbaat dank voor uw bijdra-
ge en het wederom mede mogelijk
maken van dit geweldige feest!

Hij komt, de goede Sint, hij komt
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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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.

Past. v. 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

O, kom er eens kijken...

Alien
eau de parfum

15ml

42,71

29,95
Van Gils

douchegel en deodorant
150 ml

samen van 36,00 voor 

12,95
Puma time to play

eau de toilette
20 ml

NU

8,95
Trésor van Lancôme

douchegel
150 ml

44,51

28,95
James Bond 007

eau de toilette
50 ml

NU

25% korting
...naar ons assortiment 

kadoartikelen!
Cacharel - Hugo Boss - Paco Rabanne - Opium -

Chanel - Nina Ricci - Dior - Giorgio Armani - Tommy

- Lacoste - Mexx - Bruno Banani - Christine Aquilera

- Puma - Vander Bilt - Kouros - Joop! - Calvin Klein
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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.nazarethparochie.nl en
emailadres: martinus@rkbredawest.nl
Elke dag is één pastor bereikbaar voor
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen 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. 

Kerkdiensten  
Weekend 22/23 November. Hoogfeest
Christus Koning.

Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Heinz Baart.
Het Franciscuskoor verzorgt de zang.

Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Christ Goos ( jrgt)

  

 

  

  

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

Zondag 23 november - laatste zondag
kerkelijk jaar
Traditioneel gedenken wij op deze zon-
dag in een Dienst van Woord en Gebed
de overledenen van het afgelopen ker-
kelijk jaar. Hun namen worden
genoemd, een kaars wordt aangesto-
ken. Aanvang 10:00 uur. Voorganger is
ds. Saskia van Meggelen. Na afloop is er
koffie en gelegenheid elkaar te ont-
moeten in het Kerken- en Glazenhuis.

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis
autorijdienst beschikbaar. Info: dhr.
Harder, tel. 5212369 (na 20:00 uur).

Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er geen Kinderkerk en
crèche. Zondag 7 december zijn de kin-
deren weer welkom.

Zondag Solidaridad 7 december
Thema: ‘De Jeugd heeft de toekomst!”
Na de kerkdienst is er koffiedrinken in
het Kerkenhuis. 

Daar vindt u, zoals ieder jaar, de
Wereldwinkelstand met Fair Trade- en
Max Havelaarproducten zoals koffie,
thee, chocolade en andere heerlijkhe-
den. Eerlijke producten voor een betaal-
bare prijs. Om voor jezelf te kopen óf
om cadeau te geven! 

Ook zijn er weer engeltjes uit Kenia. De
engeltjes zijn gemaakt van katoen door
vrouwen in Kenia. Leuk om cadeau te
geven (èn te krijgen!) en/of voor in de
kerstboom. Prijs 2 euro per stuk. 

Ons gemeentelid Jan Noordermeer
bracht ze mee en kent die mensen. Hij
zorgt er ook voor dat de opbrengst bij
hen terecht komt. 

Info: Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of
emailadres w.frankfoorder@hccnet.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. Saskia van Meggelen. Tel. 06-
22576592.

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk. Tel.  8871215.

  

 

Dienstverlening
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Martinuskerk
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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.

Algemene leden-
vergadering van 
de Dorpsraad

De Dorpsraad Princenhage nodigt iedereen van harte uit
tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 
donderdag 27 november in gemeenschapshuis De Koe. 

De vergadering begint om 20:00 uur. 

In juni 2013 werd het Wijkplan Princenhage ondertekend. Sindsdien zijn er enke-
le werkgroepen actief om de plannen uit te werken. 

Op de algemene vergadering zullen enkele werkgroepen hun wijkplannen pre-
senteren, bijv. de werkgroep “Entrees Princenhage”. Vol gen de week donderdag 
27 november vindt u de agenda in het Wijkblad.

Marian Verheij, 
Voorzitter Dorpsraad Princenhage

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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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



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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Op dinsdagavond 11 november was er
in het Bierreclamemuseum een infor-
matieavond / workshopavond, georga-
niseerd door de Dorpsraad Princen -
hage, over de herinrichting van de
Dreef en dan met name de huizen aan
de Mastbosstraat (nummers 2 t/m 12)
en Dreef nummer 12. 
De eigenaar, de heer Karel Franken, gaf
informatie over de huidige stand van
zaken. 

Hij is nu zo'n 5 jaar eigenaar en was na
aankoop van plan er zorgwoningen van
te maken, maar die plannen ketsten af.
Nu zijn de panden bewoond door kra-
kers en anti-kraak. De heer Franken
vindt het onder de huidige ontwikke-
lingen (het eerste stuk gaat aangepakt
worden: het voormalige café 't Aogje
wordt gesloopt en Schonck en Schul &
Company gaan er 22 woningen bou-

wen in jaren-30-stijl) tijd om een keuze
te maken wat hij met de panden gaat
doen. Hij vroeg daarvoor input van de
aanwezigen. 
Vervolgens gingen de aanwezig in
groepjes werken aan het spuien van
ideeën. Daarna werden de ideeën van
de groepjes gepresenteerd. Er zat wel-
degelijk een gezamenlijkheid in wat de
groepjes voor ogen hadden: men vond
het een goede optie om de huizen te
renoveren vanwege het karakteristieke
uiterlijk. Over het pand Dreef 22 was
men het ook eens: “een lelijk pand, mag

gesloopt worden”. Er waren nog vele
concrete ideeën die u allemaal op onze
site kunt lezen: www.wijkbladprincen-
hage.net. 

Nadat de ideeën waren gepresenteerd
beloofde de heer Franken dat hij uiter-
lijk in december een besluit neemt en
in overleg met de Dorpsraad
Princenhage gaat werken aan spoedi-
ge herinrichting. Uiteraard houden we
u op de hoogte! 

Armin Floren

Bewoners denken mee over herinrichting kop van de Dreef

Foto Armin Floren

Doe mee met de
KerstCreatieRoute

Samen laten we Princenhage fonkelen met de Kerst. Jong en oud. Maak een mooi
kerstkunstwerk en zet dat zichtbaar in je tuin of voor het raam. Alles mag! 
Alle kerstcreaties samen vormen een leuke puzzelwandelroute, want ieder werk
krijgt een eigen letter en staat op de plattegrond. 
Zowel kunstenaars als puzzelwandelaars kunnen prijzen winnen. Loop de route
wanneer je zin hebt, ineens of in stukjes, elke dag vanaf 16:00 uur in de periode
van 13 tot 30 december. Meld je aan via kerststalprincenhage@gmail.com of doe
een briefje in de bus op Liesbosstraat 37a (Xander).
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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 

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

Er zijn weer decemberzegels!
Bij aankoop van 3 vellen

GRATIS KERSTSPECIAL KOOKBOEK

Mooie sortering kerstkaarten, 
ook religieus, achter in de winkel.

Doos à 10 kerstkaarten 1,50
5 dozen voor 5,-

In november en december maandag 
geopend vanaf 13.00 uur



Schrijf nu in bij : Balletschool Nana Vanderpluym al 37 jaar toonaangevend in Breda.

Dreef 34a Princenhage tel: 076 5218886  Website: www.balletschoolnanavanderpluym.nl 

Fit en sportief de winter tegemoet ?
In groepsverband, lekker binnen, werken aan je conditie, 

goed voor je gezondheid, op gezellige muziek, 
speciaal voor volwassen dames, geen lange contracten.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde leraressen 
en kan je volgen op de onderstaande uren:

Dinsdag 13.45 - Dinsdag 18.00 - Dinsdag 20.00 - Donderdag 19.00.
Bij Balletschool Nana Vanderpluym kunt u niet alleen Ballet en Dance volgen.

Ook voor de opbouw van uw conditie kunt u bij ons terecht!!
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190 Leden telt het Martinusgilde
inmiddels. Velen van hen kwamen
dinsdag 11 november bijeen voor de
jaarvergadering. Voorzitter Rini van der
Linden vroeg 1 minuut stilte voor de
overleden leden in het afgelopen jaar,
Piet Dekkers en Ria van den Berg. 

Besteding
Na het vlot doornemen van de agenda
gaf Kees van Oosterhout uitleg over de
besteding van de gelden van het Sint
Martinusgilde: “Het parochiebestuur

en de parochiecommissie zijn u zeer
erkentelijk dat door uw bijdrage het
kostbaarste bezit van Princenhage, de
Martinuskerk, behouden kan blijven.
Voor de noodzakelijke restauratie is het
meerjarenonderhoudsplan 2011/2016
in uitvoering in fase twee. 
Vanuit de reportage van de Mo nu -
mentenwacht werd fase twee samen-
gesteld door de gebouwencommissie
en goedgekeurd door het parochiebe-
stuur. De  gebouwencommissie
bestaat uit Jan Bie mans, Erik Kuijpers,

Peter Hector en Kees van Oosterhout. 
Uit de betreffende rapportage is geble-
ken dat er extra geld nodig is voor het
repareren van leien en loodaansluitin-
gen. Ook de schilderwerken van dakka-
pellen en gootlijsten behoeven aan-
dacht. Aan aannemer Nico de Bont
werd opdracht gegeven voor een inves-
tering van 100.000 euro om fase twee
uit te voeren. Voor de financiering hier-
van kunnen we gelukkig gebruik
maken van de toegezegde subsidie van
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
van 55.000 euro. Het Martinusgilde
heeft hiervoor 15.500 euro toegezegd!
Nog dit jaar zal deze fase afgerond
worden. 

In voorbereiding is fase drie, waarbij
o.a. het hekwerk rond de kerk en ook
het stucwerk in de kerk herstelling
behoeft. Tot slot wil ik u niet alleen har-
telijk danken voor uw medewerking,
maar ook, naast de 300 vrijwilligers die
actief zijn rondom de Martinuskerk,
vragen om mee te helpen zoeken naar
vrijwilligers. Met name in het bestuur
en de gebouwencommissie zijn er
vacatures die echt opgevuld moeten
worden om in de toekomst de
Martinuskerk te kunnen blijven gebrui-
ken door en voor de Princenhaagse
gemeenschap.”

Cultureel gebeuren
De jaarvergadering wordt traditioneel
gevolgd door een cultureel gebeuren.
Dit jaar  was er een sfeervol optreden
van het Siriusquartet, dat op saxofoon
klassieke muziek ten gehore bracht. Na
dit sfeervolle concert volgde een geani-
meerd samenzijn.

Helma Raaijmakers

Martinusgildeavond zeer geanimeerd
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Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Vrijdag 28/11 open van 10:00 tot 
18:00 uur

met om 15:00 uur de officiële opening 

van ons restaurant

Zaterdag 29/11 open vanaf 10:00 
uur en

vanaf 18.00 uur de eerste gelegen
heid om te

komen eten!

KERSTDINER

Zie onze website of vraag er naar bij Marco

of Christina.

Reserveren voor 1
e of 2e kerstdag via

info@deposthoorn.net of 076-5211546.

De Posthoorn
Restaurant & Partycentrum
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Vinylavond 22 november
Op zaterdag 22 november is er in gemeenschapshuis De Koe een ouderwetse vinyl-avond waarop jij
jouw favoriete muziek kunt draaien. De muziek moet van voor 1990 zijn. Elke deelnemer krijgt een
speeltijd van 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 huiskamersfeer gecreëerd. Haal je grammo-
foonplaten voor de dag en stel je playlist samen. Inschrijven kan op vinylavond@gmail.com.

Intocht Sinterklaas 23 november
Op zondag 23 november is er vanaf 12:30 uur op de Haagsemarkt een leuk en interactief sinterklaas-
programma voor jong en oud. De Sint wordt omstreeks 13:15 uur op de Haagsemarkt verwacht, waar
hij zoveel mogelijk kinderen persoonlijk zal begroeten en hun mooie tekeningen in ontvangst kan
nemen. Daarna volgt een optocht door de kern van Princenhage. De stoet wordt begeleid door het
Sinterklaasorkest. De optocht eindigt op de Ambachtenlaan met een feestelijke middag in gemeen-
schapshuis De Koe.

Sint Nicolaas kindermiddag 23 november
Op zondagmiddag 23 november organiseert het Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark voor de kinde-
ren uit Tuinzigt en Westerpark een leuke Sintnicolaasmiddag in de zaal van Café Het Witte Schaap. Om
14:00 uur vangt het aan met een show van clown Wiedoe. Rond de klok van 15:00 uur wordt Sint
Nicolaas met zijn pieten in de zaal verwacht. De Sint heeft voor elk kind tijdig ingeschreven is iets lek-
kers en een mooi cadeautje bij zich. De kosten zijn 2,50 euro per kind.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 23 november
Zondag 23 november speelt het eerste elftal van Groen-Wit thuis op het sportpark aan de
Postillonstraat tegen Waspik. De aftrap vindt plaats om 14:30 uur. www.rksvgroenwit.nl.

Lezing over parels 25 november
Vrouwen Vereniging Princenhage heeft de heer Diebels van Treasure Pearls uitgenodigd voor een
thema-avond over parels. De avond start met een lezing over de wetenswaardigheden van parels, o.a.
echtheid, gekweekte en wilde parels, de kwaliteits- en onderhoudsaspecten, de parelkweek en de
parelgeschiedenis. Op een aantal tafels worden parels tentoongesteld en deze kunnen worden
gekocht. Aanvang is 20:00 uur in zaal Princenhof.

Workshop liedteksten schrijven 25 november
Femke Reuvers geeft op dinsdagavond 25 november een workshop in liedteksten schrijven. De deelne-
mers gaan zelf aan de slag en Femke geeft tips over metrum, perspectief en rijm. Iedereen is van harte
welkom. De liedtekstworkshop vindt plaats in De Koe en start om 19:30 uur. www.spelenmetwoor-
den.nl.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda
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Cecilia eert jubilarissen
Koninklijke harmonie Cecilia
Princenhage had de jaarlijkse
Ceciliadag op zondag 16 november. Na
een speurtocht was het tijd voor de
huldiging van drie jubilarissen.

Joost van Gils (links op de foto) en René
de Groene (rechts) kregen een speldje
voor 40 jaar lidmaatschap van Cecilia.
De “opperjubilaris” was echter Jan van
Dijk (midden) die maar liefst 75 jaar lid
is. Hij kreeg een penning uitgereikt
door bondsvoorzitter Jan Verschuren
met de woorden erbij: “Wat heeft Jan
van Dijk eigenlijk niet gedaan voor
Cecilia?”

Armin Floren Foto: Armin Floren.

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 groe-
pen met persoonlijke aandacht. - Individuele
behandelingen met acupunctuur voor klachten
als slapeloosheid, menstruatie, hoofdpijn, rug-
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 Pro fiteer 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
Hoe noem je de wol van Angora geiten? Dit Zou
een vraag kunnen zijn die bij de Dorpskwis van
29 November a.s. gebruikt wordt. Werkgroep
Dorpskwis C.C. ’t Aogje.
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 076-521 80 74 / 06-15 26 36 92
Betalis staat voor rechtvaardigheid! Dat U krijgt
waar u recht op heeft. Blijven uw facturen onbe-
taald? Bel ons vrijblijvend op 076-8 200 201; we
lossen het graag voor u op.
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 34

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

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.

Zuylen, uw uitvaartverzorger.
www.zuylen.nl  |  076 521 68 77
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Frank Ewals is per 1 november aange-
steld als stadsmarinier voor het gebied
zuidwest en volgt daarmee Carla
Doorman op. Belangrijkste taak van de
stadsmarinier is de veiligheid vergroten
in de wijk. De stadsmarinier heeft ruime
bevoegdheden om maatregelen te tref-
fen op het gebied van veiligheid. Hij
heeft een directe lijn naar de burge-
meester en kan gemeentelijke afdelin-
gen rechtstreeks opdrachten geven als
hij vindt dat de veiligheid in de wijk in
het geding is. Alle reden dus om kennis
te maken met onze nieuwe man. Wat
vind je van je nieuwe werkgebied? Frank
Ewals licht toe: “Mijn nieuwe werkgebied

is heel divers en kent een enorme varië-
teit: het strekt zich uit van het relatief
rustige dorp Princenhage tot Boeimeer
en van het wat dynamischere Haagpoort
naar Tuinzigt en Westerpark. De diversi-
teit spreekt me met name aan.”

Heb je al een prioriteitenlijstje voor
Princenhage?
“Mijn grootste prioriteit is een uitge-
breid netwerk opbouwen binnen het
werkgebied en gevoel krijgen voor de
knelpunten.” Hij heeft al vernomen dat
de sociale cohesie en betrokkenheid in
Princenhage groot is. Daar kan hij bij
aanhaken. Zo wil hij bijvoorbeeld op

korte termijn de Ondernemers -
vereniging ontmoeten en de buurtpre-
ventieprojecten bezoeken. Ook wil hij
ervoor zorgen dat mensen met klachten
over de veiligheid worden gehoord. “Ik
kan niet alle problemen oplossen, maar
ik kan er wel voor zorgen dat iedereen
antwoord krijgt op zijn vragen.” 

Kunnen alle Princenhagenaars bij jou
terecht voor hun veiligheid?
Ewals laat een sympathieke lach zien
en legt doordacht uit: “Nou, eigenlijk is
het niet de bedoeling dat ik op indivi-
dueel huisbezoek ga. Mensen die iets
willen melden over de veiligheid in hun
wijk kunnen terecht bij het meldpunt
van de gemeente (telefoonnummer
14076) of bij de politie. Maar als blijkt
dat er soortgelijke klachten binnenko-
men over bijvoorbeeld hangjongeren
bij verschillende instanties, zoals poli-
tie, woningcorporatie of jeugdzorg,
dan ga ik kijken welke maatregelen
genomen kunnen worden om het
gesignaleerde probleem op te lossen.”

Wat vind jij het leukste aan stadsmari-
nier zijn?
“Je opereert binnen het ambtelijke
apparaat onafhankelijk. Heel boeiend
is dat je allerlei organisaties en belan-
gen op een lijn wil krijgen. Het mooiste
is als je samen een team vormt om een
veiligheidsprobleem daadwerkelijk op
te lossen.”  Alexandra Middendorp

Nieuwe stadsmarinier voor Princenhage

Sponsoractie FIER op zaterdag 22 november
Vorig jaar hebben we een airtrack kun-
nen lenen. Die is zo goed bevallen dat
we nu overwegen er zelf een aan te
schaffen. Een airtrack is een luchtkus-
senbaan, die veel zachter is dan de
gewone lange mat. De vering van de air-
track is vergelijkbaar met de vloer zoals
turnsters die op regionale wedstrijden
tegenkomen. Door de grotere vering
ben je in staat sneller (en veiliger) aller-
hande acrobatische trucs te leren.

Lips
Een airtrack kost minstens 4.000 euro.
Een tweetal ouders hebben in overleg
met bakkerij Lips aan de Dreef gekozen
voor een leuke kortingskaartactie om
de benodigde financiële middelen bij
elkaar te krijgen. Omdat bakkerij Lips
dit jaar 150 jaar bestaat hebben zij
besloten een groot deel van de
opbrengsten van deze kaart te schen-
ken aan Fier voor de aanschaf van een
airtrack. De kaart is te gebruiken tot
uiterlijk 31 maart 2015.

Kortingskaart
De actie is als volgt. De Fier-leden gaan
op zaterdag 22 november huis aan huis
en in hun eigen omgeving kortingskaar-
ten verkopen voor bakkerij Lips. 
De kaart kost 10 euro. Wanneer men
boodschappen doet bij bakkerij Lips
krijgt men 25% korting op een aankoop-
bedrag van 5 euro. Men betaalt dan 3,75
euro. Als men voor 10 euro besteedt
betaalt men slechts 7,50 euro. Deze
kaart kan men 16 keer voor een korting
per 5 euro gebruiken, zodat het voordeel

op kan lopen tot maar liefst 20 euro.

Sponsoren
Mochten er ouders zijn die een bedrijf
kennen die ons ook op de een of ande-
re manier wil sponsoren dan horen we
dat graag. 

Over de tegenprestatie kunnen we het
zeker hebben. Mail naar Yvonne
Vossen, Ir.vossen@gmail.com, bel met
Els Schrik 06-49962286 of kijk op onze
website www.svfier.nl
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Het is alweer 4 jaar geleden dat
Stichting Evenementen Princenhage
(SEP) Aogse winterpret organiseerde
met een ijsbaan op de Haagsemarkt.
Die sfeer gaat nu weer herleven. SEP
organiseert namelijk “Aogse winterpret
met een fonkeling” van 11 t/m 14
december. 

Terugkeer van de ijsbaan
Op donderdag 11 december en vrijdag
12 december is de ijsbaan open voor
kinderen van de basisscholen. 

Op vrijdag 12 december om 19.15 uur
wordt Aogse winterpret officieel geo-
pend. De kerstboom op de
Haagsemarkt wordt “geopend” en er
zal een spectaculaire act zijn.  Daarna is
de (overdekte!) schaatsbaan open voor
iedereen tot 22.00 uur. 
Op zaterdag is de schaatsbaan geo-
pend van 10.00 tot 22.00 en zondag tot
17.00 uur. Er zullen ook kramen van
Princenhaagse ondernemers zijn voor
de inwendige mens. 
Bezoekers mogen gebruik maken van
de parkeerplaatsen achter de voormali-
ge Rabobank.  

The sound of Christmas, concert met
Jeannine Geerts
Op zaterdag is er een aantrekkelijk pro-
gramma. De Haagsemarkt gaat weer
fonkelen in feeërieke sfeer. Het oplei-
dingsorkest van Cecilia speelt om 17.30
uur in de Martinuskerk. Om 19.00 uur
wordt de kerststal weer officieel geo-
pend. Om 20.30 uur is er een concert in
de Martinuskerk van Koninklijke hermo-
nie Cecilia, deze keer in een nieuwe com-
binatie: met de funk van Knucklebrass.
De vocalist is niemand minder dan
Jeanninne Geerts, de musicalster die

onder andere in Cats, Les Miserables en
Love Story speelde.  Kaarten voor dit con-
cert zijn vanaf nu te koop voor €15,- bij
Bachman en drogisterij Brocks. Ook is er
een beperkt aantal VIP-kaarten te verkrij-
gen voor €75,-. U krijgt hiervoor een wal-
king dinner bij Don Qui John van 18.00
uur tot 20.00 uur en toegang tot het
concert met de beste plaatsen. Hiervoor
geldt: Op=op. Deze kaarten zijn verkrijg-
baar bij Don Qui John. We kunnen bijna
niet wachten tot het zover is. Nog maar
21 nachtjes slapen.

Armin Floren

Aogse winterpret met een fonkeling

Vinylavond

Regen
Buiten is het koud en donker. Er waait
een stevige wind en eigenlijk regent
het al de hele dag. De vooruitzichten
voor de avond zijn niet veel beter. Dit
zijn de ideale weersomstandigheden
voor een nieuwe activiteit in
Princenhage. Eentje die met de kou van
buiten de warmte en gezelligheid van
binnen kan benadrukken: de eerste
Vinylavond in De Koe.

Ontstaan
“Het idee ontstond na een etentje dat
we hadden. We draaiden wat oude pla-
ten en wisselden verhalen uit. We von-

den het geweldig en dachten: hier
moeten we wat mee,” vertelt Nico
Stokman. En dat hebben ze dus ook
gedaan. Ze, dat zijn Nico Stokman en
Frank Dekker. Zij deelden hun idee met
Frido Schrauwen van De Koe en al
gauw gingen de neuzen dezelfde kant
op. 
Komende zaterdag 22 november vindt
in de Vlaamse Schuur van De Koe dus
de eerste vinylavond plaats.

Huiskamersfeer
“We willen een huiskamersfeer creë-
ren. Het podium vullen we met lam-
pen, banken, een tafeltje, een schilde-

rijtje, alles wat nodig is om de juiste
sfeer neer te zetten,” vertelt Frido
Schrauwen. In deze huislijke setting
mogen de deelnemers hun lp’s of sing-
les laten horen. Iedereen krijgt 20
minuten de tijd om zijn muziek te laten
horen. Het genre is geheel vrij in te vul-
len. Kijkend naar de deelnemers aan de
avond belooft het qua muzieksmaak
zeer uiteenlopend te worden. “En dat
maakt het wel zo leuk,” zeggen de
organisatoren.

Stemming
“Mensen mogen bij de plaatjes die
gedraaid worden hun eigen verhaal
vertellen, maar niet te lang natuurlijk.
Dat is zonde van de muziek,” vertelt
Frank Dekker, die net als Stokman en
Schrauwen aangeeft niet één favoriete
lp te hebben. 
“Dat hangt zo sterk af van de stem-
ming waarin je bent,” aldus het drietal.
Wie op deze avond in de stemming is
om naar deze gezellige vinylavond te
komen, is vanaf 20:00 uur welkom in
De Koe. Om 20:30 uur wordt gestart
met het programma.

Ron van Zundert


