
Na het vertrek van de Rabobank op de
Haagsemarkt stond het pand leeg.
Daar gaat echter snel verandering in
komen. Als alles meeezit gaat eind mei
van dit jaar al een nieuw eetcafé  open
in het gehele linker pand van het voor-
malige Rabobankgebouw. 

Vol enthousiasme spreken Will Hense
en Ben Sprenkels over de plannen die
ze hebben voor hun nieuwe eetcafé.
Ben Sprenkels kennen we uiteraard als
eigenaar van Don Qui-John en ook Will
Hense is geen onbekende in het dorp. 

Hoe kwamen de plannen voor een eet-
café tot stand?
Ben Sprenkels: “Will was al langer een
soort spreekbuis voor me, een soort
Raad van Advies. Ik zit nu met Don Qui-
John al 17 jaar op de Haagsemarkt en dat
gaat uitstekend. Er komt echter steeds
meer werk achter de schermen bij kijken
om een restaurant te runnen: inkoop,
contacten, personeel. Mijn drive ligt
meer bij het creatieve stuk op de werk-
vloer. Ik praat er al een paar jaar met Will
over om iets anders te gaan doen, mijn
en onze horizon te verruimen.”

Toen het pand op de Haagsemarkt
beschikbaar kwam zagen beide heren
hun kans schoon en richtten samen
Prinsen Horeca BV op. Ook Wills achter-
grond ligt in de horeca. Will: “Mijn
affiniteit ligt meer bij de backoffice, de
beheerzaken, achter de schermen.” 

Het lijkt een perfecte combinatie en
een win-win situatie voor beiden. De
intentie is er om ook voor Don Qui-John
op die manier te gaan samenwerken:

Will de backoffice en Ben de creatieve
kant op de werkvloer. 

Wat wordt het voor een soort zaak?
“Volgens ons is er behoefte aan een
borrelplek in combinatie met eten. Het
wordt een heel andere zaak dan Don
Qui-John. 

Dit wordt zeg maar een bierig eetcafé
waar je terecht kunt voor lunch, diner
en borrel in een hele ongedwongen,
laagdrempelige sfeer. Het is veel snel-
ler en toegankelijker dan een restau-
rant, maar wél met lekker vers eten. Op
de eerste verdieping verhuren we ver-
gaderruimtes voor bijvoorbeeld bedrij-
ven en verenigingen. 

Na de vergadering kunnen ze beneden
lekker borrelen. In de kelder realiseren
we een bierproeflokaal waar we bij-
voorbeeld biercursussen gaan geven.
Een stuk van de achterkant wordt inge-
kort om er een heerlijk terras op het
zuiden te realiseren. We gaan open van
dinsdag tot en met zondag van 11:00
uur tot 01:00 uur.”

Er moet nogal wat gebeuren aan het
pand. “De kelder is nu een betonnen
bak. Ook op de begane grond moet veel
gebeuren. Het aangezicht van het
pand zal hetzelfde blijven. Het pand
wordt op een moderne manier inge-
richt met een industriële oude look.” 

Beide heren zijn ervan overtuigd dat
het een nieuwe impuls zal geven aan
de Haagsemarkt. Het zal in ieder geval
een hoop meer leven in de brouwerij
opleveren. Een naam voor de nieuwe

zaak hebben ze al, maar die blijft nog
éven geheim.  
Het Wijkblad Princenhage wenst beide
heren veel succes toe de komende
periode met verbouwen en inrichten
en wenst hen alvast goede zaken toe.

Armin Floren 

Nieuw eetcafé op de Haagsemarkt: “een bierig eetcafé”
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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In dit pand zal het nieuwe eetcafé gevestigd
gaan worden. 

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

VACATURE Adviseur  Hypotheken en Verzekeringen
AC Koijen en Partners is een middelgrote onafhankelijk financieel
dienstverlener . Wij bemiddelen in verzekeringen, hypotheken, spaar-
en beleggingsproducten en financieringen. Daarnaast zijn wij
Zelfstandig Adviseur van RegioBank

Functie omschrijving
Je hebt ervaring in het geven van onafhankelijk financieel advies. Je
helpt mensen graag, denkt met ze mee om ze het best mogelijke
advies te geven.  U werkt vanuit kantoor, maar gaat ook naar klanten
toe om ze van advies te voorzien.

Een hypotheekadviseur bij AC Koijen en Partners:
• is goed op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving

(o.a. AFM)
• is in het bezit van de benodigde papieren, minimaal Wft Basis en

Wft Hypothecair Krediet
• is gedreven om de klant optimaal te bedienen én ziet commerciële

kansen heeft affiniteit met Breda en omgeving
• heeft een positieve en flexibele instelling en is bereid om avonden

te werken. 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een functie van 24 - 40 uur per week. Je kunt rekenen
op een prima basissalaris met uitstekende secundaire voorwaarden

U kunt uw sollicitatie en 
CV mailen naar 
verzekeringen@ackoijen.nl

 

Vanaf 21 januari 
nóg betere service

Princenhage
Breda, Pastoor van Spaandonkstraat 60
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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 10/11 januari. Doop van de
Heer.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Adrie Lint. 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. Overl. fam. Sprenkels
(fund).

Gedoopt
In de afgelopen periode van 2014 zijn
door het toedienen van het H. Doopsel
in onze geloofsgemeenschap opgeno-
men: Elise Hagenaars; Wessel Postma;
Dion Roos; Benjamin Joore; Jerome
Machielsen; Rik Dirkx; Isabella en
Mason Verkooijen; Hailey Koot; Talisha
Struijs; Louise van Spreeken; Mirre de
Raat; Kaylee Muishout; Richard van de
Hof; Rafael Spithorst; Joep Dielemans;
Jorg Coremans; Loek Mickers.

  

 

  

  

   

Johanneskerk

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

Kerkdienst 11 januari 
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. Aries van Meeteren uit
Sliedrecht. Aanvang 10:00 uur.

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis
autorijdienst beschikbaar. Als u hier
voor de eerste maal gebruik van wilt
maken, neemt u dan contact op met
scriba van de wijkraad, dhr. P.W. Harder,
tel. 5212369 (na 20:00 uur).

Voor uw agenda
Donderdag 22 januari is er om 9:00 uur
in de Johanneskerk een Ochtendgebed
samen met de geloofsgemeenschap
van de St. Martinuskerk in het kader
van de Week van het Gebed voor de
Eenheid van Christenen.
Zondag 25 januari is er in de
Johanneskerk de Oecumenische Dienst
met muzikale medewerking van het
gospelkoor Chaverim uit Raamsdonks -
veer. Aanvang 10:00 uur. 

Kerkbalans 2015 “Mijn kerk in balans”
Vanaf 18 januari gaan weer vele mede-
werkers op stap om de bekende enve-
lop met daarin uw bijdrageformulier
bij u te bezorgen of u ontvangt hem via
de post omdat wij niet voor ieder wijk-
je een medewerker hebben. Zorgt ú in
het eerste geval ervoor dat uw ant-
woordenvelop klaar ligt als zij die enige
dagen daarna weer op komen halen?
Ontvangt u uw envelop via de post, dan
hopen wij uw antwoord eveneens via
de post te ontvangen. Dank u wel!

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen. Tel: 06-22576592.

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H. v. 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.

Veel reacties op het lezersonderzoek
De redactie van het Wijkblad is in de wolken. Niet alleen vanwege de sterke drank rond
de jaarwisseling en op de nieuwjaarsreceptie, maar meer nog vanwege het aantal
mensen dat heeft deelgenomen aan ons lezersonderzoek. Princenhagenaars, heel erg
bedankt voor uw medewerking! Met deze respons is de redactie erg verguld.
Zoals beloofd heeft de redactie onder de deelnemers een lekkere slagroomtaart verloot.
De gelukkige winnaar van de grote taart van bakkerij Lips is de familie Hense uit de
Zwaardvegerstraat. Mevrouw Hense (foto) nam de taart afgelopen zaterdag dankbaar
in ontvangst. 
De redactie gaat nu al uw antwoorden bekijken, ze op een rij zetten en evalueren. In een
volgende editie van het Wijkblad komen wij terug op de resultaten en op de conclusies
die de redactie daaraan verbindt. Wordt vervolgd!

Marc de Baar

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

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

 

Vanaf 21 januari 
nóg lagere prijzen
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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.

Foto’s: Redactie Wijkblad Princenhage

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

Penningmeester:  Corné Wijnings

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

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

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

Druk: Drukkerij van den Wijngaard

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

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

Van de redactie
De redactie wenst alle lezers van het Wijkblad Princenhage en van onze website
www.wijkbladprincenhage.net en al onze likers op Facebook een gelukkig en
gezond 2015! U krijgt de beste wensen van Marc de Baar, Armin Floren, Alexandra
Middendorp, Corné Wijnings, Helma Raaijmakers en Ron van Zundert. 
Ook in het nieuwe jaar brengt dit team u nieuws en de achtergronden over wat
er in onze mooie dorp Princenhage gebeurt.

Marc de Baar

Nieuwjaarsreceptie Princenhage

Afgelopen zondag 4 januari vond in De
Koe de nieuwjaarsreceptie plaats van
de Koninklijke Harmonie Cecilia, het
SGAP en de Dorpsraad. 

Opstap- en opleidingsorkest
De middag werd geopend door het
opstaporkest. De startende muzikan-
ten gaven onder de bezielende leiding
van Chantal de Bonth-Vromans een
vrolijk en levendig concert. Doorspekt
met ludieke elementen legden de kin-
deren een muzikale wereldreis af langs
China en Amerika. Daarna was het de
beurt aan het opleidingsorkest met
onder meer Daphne en Wietske die
schitterden tijdens hun solo op hoorn.
Zeer vernieuwend was het stuk
‘Shopping centre’. Tijdens het stuk
werd een bijpassende en zelfgemaakte
film getoond die door het publiek erg
gewaardeerd werd.

Jubilaris
Daarna was het tijd om jubilaris Kees
van Caulil in het zonnetje te zetten.
Kees werd op 8 maart 1944 als 9-jarige

jongetje lid van de harmonie. Dit bete-
kent dat hij dit jaar zijn 70-jarig jubi-
leum viert. Voorzitter Rob Noorland
zette Kees op passende wijze in het
zonnetje en speldde hem een onder-
scheiding op. Daarna nam Marian
Verheij – voorzitter van de Dorpsraad –
het woord. In haar terugblik op 2014
had zij aandacht voor alle mooie eve-
nementen in Princenhage en had daar-
bij een bijzonder woord over voor de
Open Monumentendag die ons dorp zo
mooi in het zonnetje had gezet.

Groot Orkest
Vervolgens presenteerde het harmo-
nieorkest een muzikaal jaaroverzicht
en nam het publiek mee terug naar
hun optredens in de Grote Kerk van
Breda en de Martinuskerk tijdens
Princenhage Fonkelt. Een speciaal podi-
um was bestemd voor het nieuwe
drumstel van de harmonie. Slag -
werktalent Bart Wijnings mocht het
bespelen en hij deed dat met verve.
Met zijn soepel percussiewerk verplet-
terde hij de hele zaal en wist daarmee
de hele Koe tot een staande ovatie te
bewegen.

Slot
Bij de afsluitende Radetzkymars deed
dirigent Geert Schrijvers een stapje
terug en gaf het stokje over aan
Boudewijn van de Calseijde. Hij diri-
geerde het orkest soepel naar het
einde en het publiek in de richting van
de champagne. Een goed nieuwjaar!

Ron van Zundert

Bart Wijnings krijgt applaus van maestro Geert Schrijvers na zijn drumsolo op het nieuwe
drumstel. Foto: Armin Floren.

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

Donatie voor junioren
BCPrincenhage

De afdeling junioren van badminton-
vereniging BCPrincenhage werd vlak
voor de jaarwisseling verrast met een
donatie van 500 euro. Sjaak Nijsten,
de motor achter deze donatie, is trots
dat hij dit bedrag kon overhandigen
aan het bestuur van zijn vereniging. 
Donateur is een goede-doelenfonds
van Nationale-Nederlanden dat de
maatschappelijke betrokkenheid van
collega’s ondersteunt, zichtbaar en
dichtbij.  Van het geld zijn badmin-
ton-rackets, shuttles, springtouwen
en een materialentas gekocht. De kin-
deren van BCPrincenhage en het
bestuur zijn blij met deze actie! 

       
      

 
  

          

 
 

 



9

Op maandag 16 februari vindt voor de
37e keer het Dorpsbal Princenhage
plaats in de uitgebreide accommodatie
van De Koe. Het Dorpsbal Princenhage
staat bekend om zijn avondvullend
programma met een DJ, die zorgt voor
de perfecte carnavalssfeer, én live
muziek van de beste kapellen uit ’t
Aogje en de wijde omtrek.

De Rabozaal zal deze avond op zijn kop
worden gezet door DJ Lars Gerards. Aan
het eind van de avond zal hier ook een
optreden plaats vinden van Alle 13
Jaanke, bekend in alle uithoeken van ons
kikkerlandje om hun hilarische smart-
lappen. Wie hun nummers niet kent,
heeft de afgelopen jaren geen carnaval
gevierd. Wie zingt er niet mee met:
Arrogante kwal – In ons Dafke – Witte
eend – Daar gaan we weer – Hopsasa
etc. Ludiek, hartverscheurend, theatraal,
enthousiasme en humor zijn de sleutel-
woorden waarmee deze drie rasartie-

sten het publiek overhalen om uit volle
borst mee te zingen en te feesten in hun
Smartelijk-Meezing-Spektakel! 

In de Vlaamse Schuur en de tent spelen
de hele avond kapellen, die zorgen voor
een plezierige en muzikale avond, zoals
carnaval bedoeld is. De kapellen die
deze avond acte de présence geven
zijn: Aogse Bluf, Tapkracht 11, Black
Wooow, Ut Biks Kabaol, Qwitnix?! en
Mag-ie. Natuurlijk komt ook Prins Peer
d’n Zeventiende met de Uittredende
Ploeg langs. 

Het Dorpsbal start 16 februari om 21:00
uur en duurt tot 2:00 uur. Kaarten zijn
aanstaande zaterdag tussen 10:30 en
12:00 uur in De Koe te koop en vanaf 13
januari bij Bachman en drogisterij
Brocks aan de Haagsemarkt. De kaar-
ten kosten € 15,00 inclusief 4 consump-
tiebonnen. De minimumleeftijd is 16
jaar.

Alle 13 Jaanke op het Dorpsbal

Kaartverkoop 
Aogse Avonden 
en Carnaval 2015

Zaterdag 10 januari a.s. van 10:30
tot 12:00 uur vindt in de Vlaamse
Schuur van gemeenschapshuis De
Koe de voorverkoop plaats van de
kaarten voor zowel deAogse
Avonden als carnaval. Te koop zijn
kaarten voor:
- Aogse Avonden op 30 en 31 januari
en 1 februari à € 7,- (max.6 kaarten
p.p.);
- Discocarnaval in de Pitstop op
zaterdag 14 en zondag 15 februari;
een combikaart voor 2 avonden
kost € 6,- (incl. 2 consumptiebon-
nen) en een kaart voor 1 avond kost
€ 3,50 (incl. 1 consumptiebon);
- Zaalfeest op zondag 15 februari à
€ 3,- (max. 8 kaarten p.p.);
- Dorpsbal op maandag 16 februari
à € 15,-; dit is incl. 4 consumptiebon-
nen (minimum leeftijd 16 jaar!);
- Kindermiddag op dinsdag 17
februari à € 2,50. 
Er is een mogelijkheid om de kaar-
ten met pin te betalen. Indien er na
deze verkoop nog kaarten overblij-
ven, dan kunnen die vanaf dinsdag
13 januari worden gekocht bij de
firma Bachman of bij drogisterij
Brocks aan de Haagsemarkt.

Oliebollenactie van JKP is geslaagd
De Oliebollenactie van het
Jongerenkoor Princenhage op 31
december is een groot succes gewor-
den. Dank aan alle inwoners van
Princenhage voor het afnemen van
onze oliebollen! Via deze weg willen
we ook bakkerij Lips enorm bedanken.
Zoals de meeste mensen weten, bak-
ken wij onze oliebollen zelf, maar dit-
maal was dat bijna niet mogelijk
omdat ons warmte-element het had
begeven. Bakkerij Lips, die al jaren onze
vaste sponsor is tijdens deze actie,
heeft geholpen door een warmte-ele-
ment uit te lenen aan ons.
Oliebollenactie gered! 
Het Jongerenkoor Princenhage wenst
iedereen de beste wensen voor 2015! 
Dan nog een laatste oproep: wij zijn
per direct op zoek naar een dirigent(e).
Weet u iemand of bent u zelf dirigent?
Mail dan naar info@jkpbreda.nl.

4

Varia-avond in Westerwiek 8 januari
Donderdagavond 8 januari is er van alles te doen in de Westerwiek aan de Argusvlinder 298. Er is de
competitie met rikken, jokeren en sjoelen. Wie niet aan de competitie wil deelnemen, kan een mooi
windlicht maken. Daarvoor moet u zelf een grote glazen pot, zoals een groentenpot of jampot, 
meebrengen. Deelname aan de competitie of deelname aan de workshop windlichten kost 2 euro per
persoon. U kunt natuurlijk ook gewoon een praatje komen maken. Een avond voor 50-plussers uit
Westerpark en Tuinzigt. Aanvang: 19:30 uur.

Kerstboomverbranding Westerpark 8 januari
Kinder Komitee Tuinzigt en Westerpark organiseert in samenwerking met de gemeente Breda een
kerstboomverbranding op het Meidoornplein bij de kerk op donderdagavond 8 januari. Inleveren van
de bomen kan van 19:00 tot 20:00 uur. Om 20.00 uur worden de bomen verbrand. Voor elke ingele-
verde boom krijgt men een lootje waarop mooie prijzen te winnen zijn. De verloting wordt gedaan 
tijdens de verbranding. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571.

Wandel en Match bij Princenhof 9 januari
Op vrijdag 9 januari 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

Rikken en jokeren in Princenhof 10 januari
Zaterdag 10 januari organiseren KBO en WIJ een rik- en jokermiddag van 13:30 uur tot 16.30 uur. Zaal
is open vanaf 13:00 uur.  Kosten: ¤ 4,- (voor KBO-leden ¤ 2,-) inclusief koffie/thee. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Kerstboomverbranding Princenhage 10 januari
Op zaterdag 10 januari om 14:00 uur vindt een kerstboomverbranding plaats op het grasveld bij het
basketbalveldje aan de Pottenbakkerstraat. De kerstbomen kunnen vanaf een uur voor de verbranding
worden ingeleverd. Voor elke ingeleverde boom krijgen kinderen een lot. Met dit lot maken ze kans op
mooie prijzen. Na afloop van de verbrandingen krijgen de kinderen tegen het inleveren van de loten
iets lekkers.

Princenhaags Museum 11 januari
Op zondag 11 januari kunt u voor de laatste keer de tentoonstelling bezoeken over de Dreef, een van de
oudste straten van Princenhage. De tentoonstelling geeft een beeld van de straat van vroeger en nu.
De bekende mensen die er woonden, zoals Bart Nooren, Jacques van Poppel en Kees Rijvers, komen aan
bod. Voor vele bezoekers herkenning en ontmoeting van oude bekenden. Open van 13:00 tot 17:00 uur.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

   

Visdag Princenhage 2015
Beste deelnemers en toekomstige
deelnemers aan dé jaarlijkse Visdag
Princenhage. Tijdens de laatst gehou-
den visdag in maart 2014 is in onder-
ling overleg besloten om de jaarlijkse
Visdag Princenhage te verschuiven
naar het najaar. Het comité heeft
besloten om op zondag 11 oktober 2015
uit te varen. Reserveer die datum dus
alvast in uw agenda! Uiteraard infor-
meren we jullie tijdig meer in detail
over locatie, welke boten, inschrijven
etc. 
Voor dit moment wensen wij jullie en
alle lezers van Wijkblad Princenhage
alle goeds in 2015! 

Comité Visdag Princenhage 
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NAC Ladies Street League zoekt versterking 

Jaarvergadering
Stichting
Wijkraad

Buitengebied
Breda Zuid-West

Op maandag 12 januari 2015 vindt in
gemeenschapshuis De Kievitslaar
aan de Rijsbergseweg 354 te Effen de
jaarvergadering van de Wijkraad
Buitengebied Breda Zuid-West plaats.
U bent vanaf 19:30 uur van harte wel-
kom.

Om 19:45 uur start de bijeenkomst
met het huishoudelijke gedeelte van
de vergadering: het jaarverslag van
de wijkraad over 2014 en de samen-
stelling van de wijkraad in 2015.
Vervolgens geeft het politieteam
Breda Zuid-West toelichting over de
ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid en buurtpreventie in Effen
en Liesbos. Daarnaast krijgt u infor-
matie over de HSL/A16, nieuwe ont-
wikkelingen in de zorg, de nieuwe
bestemmingsplannen voor het bui-
tengebied en de ‘Put van Gijzen’.

Na de pauze om ca. 21:00 uur krijgt
Rinie Maas het woord. De bekende
schrijver van o.a. boeken over de oor-
logssituatie op en om de Vloeiweide
en ‘de Beek’, vertelt aan de hand van
het boek ‘Groot Breda in 55 verhalen’
over ’t Aogje, Overa, Effen, de
Krabbebossen, Liesbos, Beek en de
Rith tot aan de Moerdijkse Postbaan
in het heden maar ook in het verle-
den. Markante verhalen over het bui-
tengebied zelf, maar ook over zijn
inwoners zullen aan de orde komen.
Rinie Maas heeft, zoals hij zelf zegt:
“stof teveel”, dus dit belooft een uit-
voerig betoog “over Effen tot de Rith
en verderop”. 

Het complete programma en de
genoemde stukken vindt u op de
website www.wijkraadbuitengebied-
bredazw.nl.

VC ’t Aogje, gezellige sportiviteit
VC ’t Aogje is een jonge volleybalver-
eniging in Princenhage dat barst van
de ambitie. Inmiddels bestaat de ver-
eniging uit 75 enthousiaste leden. De
dames- en herenteams spelen in recre-
atief competitieverband waarbij door-
deweeks trainingen en wedstrijden
gespeeld worden. Deze wedstrijden
worden georganiseerd vanuit de
Onafhankelijke recreatieve volleybal-
bond Breda (ORV). VC ’t Aogje vindt het
belangrijk dat mensen sporten en
bewegen. “Daarnaast is gezelligheid
ontzettend belangrijk bij ons,” aldus
Mirjam Heijtink, secretaris in het
bestuur van de vereniging. “Natuurlijk
staat het sportieve element centraal,”
vervolgt Mirjam, “maar we willen ook
een vereniging zijn waar mensen
elkaar ontmoeten en aan diverse acti-
viteiten buiten de trainingen en wed-
strijden kunnen deelnemen.” Als voor-
beeld noemt ze de Nieuwjaarsborrel in
de vorm van een beachvolleybaltoer-
nooi. En natuurlijk het straatvolleybal
dat in september op de Dorpswei in
Princenhage wordt georganiseerd. Aan
het einde van het seizoen is er een bar-
becue. Partners en kinderen van de
leden zijn bij deze activiteiten ook van
harte welkom. Na de trainingen is er
gelegenheid om met elkaar een drank-
je te nuttigen. Voor mensen die naast
het sporten graag als vrijwilliger actief
zijn, biedt VC ’t Aogje vele mogelijkhe-
den. “Maar,” verzekert Mirjam, “vrijwil-
ligerswerk is écht vrijwillig bij ons.” 
Behalve seniorenteams heeft de ver-
eniging ook een aantal jeugdteams.
Deze teams spelen in een competitie
die wordt georganiseerd door de

Nederlandse volleybalbond (NeVoBo).
Vanaf 8 jaar kunnen kinderen lid wor-
den. Zij trainen doordeweeks en spelen
een wedstrijd in het weekend. “Het is
voor de jeugd niet verplicht om aan
alle wedstrijden deel te nemen.
Sommige kinderen kiezen ervoor om
alleen aan de trainingen mee te doen,”
aldus Mirjam. “Er is ons veel aan gele-
gen om volleybal op het netvlies te krij-
gen bij de jeugd. We zien dat voetbal en
hockey vanzelfsprekender zijn, maar
juist volleybal is een sport waarbij kin-
deren zich op allerlei vlakken ontwikke-
len. Het is een technische sport, waar-
bij kinderen snel balinzicht en balge-
voel krijgen. Ze bewegen en leren anti-
ciperen. Het is absoluut een teamsport.
Wij leren de kinderen samenwerken en
elkaar enthousiasmeren.” 
De trainingen worden gegeven in vier
verschillende sportzalen in Breda-West.
Bij VC ’t Aogje is altijd plaats voor nieu-
we enthousiaste leden. Spreekt volley-
bal je aan?  Heb je zin om een keer een
proefles te nemen? Of wil je trainer wor-
den van één van de volleybalteams? En
ben je daarnaast op zoek naar een ver-
eniging die méér te bieden heeft? Neem
dan contact op met Mirjam Heijtink via
v.c.taogje@gmail.com, neem een kijkje
op de website www.vctaogje.nl of volg
ons op Facebook.

In maart 2015 start de tweede sei-
zoenshelft van de NAC Ladies Street
League. NAC Breda is daarom op zoek
naar sportieve meiden uit Princenhage
om deze competitie te versterken.
Woon je in Princenhage en vind je het
leuk om te voetballen? Ben jij tussen de
12 en 17 jaar en wil je graag meedoen
aan onze competitie? Kijk dan snel op
www.nacladiesstreetleague.nl en
schrijf je in! Je kunt je zowel individueel
opgeven als met een compleet team. 

In de NAC Ladies Street League verte-
genwoordigen meiden uit de gemeen-
te Breda hun wijk en beslissen met
deze competitie welke wijk zich vanaf
de zomer van 2015 een jaar lang beste
voetbalwijk van Breda mag noemen.
Daarbij mag het winnende team een
jaar lang de thuiswedstrijden van NAC
Breda bezoeken! 
Elke wijk binnen de gemeente Breda
kan meedoen met een eigen team, zo
ook Princenhage! De teams hebben
hun eigen veld waarop zij hun thuis-
wedstrijden spelen. Voor uitwedstrij-
den gaat het team op bezoek in andere
Bredase wijken. De competitie is koste-
loos en toegankelijk voor alle meiden
uit de gemeente Breda. 
Wedstrijden van de NAC Ladies Street
League worden gespeeld op zondag
van 11:00 tot 12:00 uur. 

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

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

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
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
Profiteer tot 1 juli 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
Te huur boven etage Princenhage, Doelen 10.
Voor alleenstaande dame 06 - 22972147.
Spirituele avond 16 januari 20.00 uur. Zaal
Kivitslaar, Rijsbergseweg 354 Breda. Entree €

7,50 incl. koffie/thee. Informatie via 076-
5713703. Zelf een bloem meebrengen.
2 electrische fietsen, merk Trek 21 versnellingen.
Samen € 1050,- per stuk € 550,-. 2 Giant elec-
trische fietsen € 950,- € 500,- per stuk.
Gewone dames/herenfietsen € 60,-. Kom vrij-
blijvend een proefrit maken? Tel 076-5422213.
Bent u op zoek naar een professionele dagbe-
steding? Of zoekt u hulp bij de persoonlijke 

verzorging? Kijk dan eens op: www.cameleon-
zorgenwelzijn.nl of neem contact op met
Michaëla de Heus o6-43555899.
Invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.
Bel 076-5147444 of kom langs aan de
Essterstraat 79 te Breda A.C. Koijen & Partners
Administratie- en Belastingadviseurs.
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.
Betalis staat voor rechtvaardigheid! Dat U
krijgt waar u recht op heeft. Blijven uw facturen
onbetaald? Bel ons vrijblijvend op 076-8200201;
we lossen het graag voor u op.
ZWERFVUILOPRUIMACTIE! Komt u ook helpen?
Zaterdag 10 jan. om 13.00 uur verzamelen op
Haagsemarkt bij de pomp. Afsluiting 14.00 uur
bij kerstboomverbranding Pottenbakkerstraat
met Glühwein. Advies: handschoenen. Vragen?
princenhageschoon@gmail.com.
Gezocht: Binnen onze moderne ambachtelijke
bakkerij hebben wij een vacature voor een
zelfstandig werkend deegdraaier / ovenist.
Ben je geïnteresseerd mail je cv naar : kan-
toor@bakkerwim.com. Bakker Wim, Weth. van
Haperenstraat 38 4813 AM Breda.

Riool  ver stopt?
bak/keuken/toilet afvoer

tel. 06 - 38934256 
www.deheusinfra.nl



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 door ?
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!!

 

Vanaf 21 januari 
nóg meer keuze

Princenhage
Breda, Pastoor van Spaandonkstraat 60
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De tweede editie van de KerstCreatie -
Route zit erop. Vanaf midden december
tot oudejaarsdag zag je wandelaars en
fietsers in de weer met plattegronden
om van de kerstcreaties te genieten en
de puzzel op te lossen. De bewonde-
raars hebben hun complimenten en
enthousiasme ter plekke bij de werken
maar ook achteraf via de mail kenbaar
gemaakt. Kortom: een geslaagd evene-
ment dat letterlijk en figuurlijk bewe-
ging in het dorp bracht en voor herha-
ling vatbaar is.

Puzzel
De oplossing van de puzzel was:
“Gezellig wandelen door ’t Aogje met
de Kerst”, waarbij het laatste stuk “met
de Kerst” de aanvullende oplossing was
voor de grote puzzeltocht. Uit de inzen-
dingen is voor zowel de kleine als de
grote puzzeltocht een winnaar geloot.
De winnaars hebben de prijs met de
Driekoningenviering in de Sint
Martinuskerk ontvangen of zullen deze
thuisbezorgd krijgen. De winnaars zijn:

1. Wiola Koncewicz, Arenberglaan 191,
Breda

2. Hans van Nispen, Dreef 30, Breda 

Kunstenaars
De jury en het publiek hebben volgen-
de deelnemers als winnende kerstkun-
stenaars uitgekozen:
1e prijs: Diana Nowak, Ambachtenlaan 18
2e prijs: Frank Nusselein en Marina
Muskens, Dreef 36
3e prijs (gedeeld): Mieke Steinmetz,
Schrijnwerkerstraat 29
3e prijs (gedeeld): Miranda en Fred
Swart, Dreef 59
Publieksprijs: familie Van Mechelen,
Liesbosstraat 37a

Er is gelet op aspecten als kunstzinnig-
heid, originaliteit, inzet, de Kerst -
boodschap en of er kinderen betrokken
(kunnen) zijn geweest bij het maken
van de creatie. Wat opviel is dat de wer-
ken dit jaar nog afwisselender waren in
soorten en maten, en ook veel nieuwe
deelnemers zich hebben aangemeld.
De winnaars hebben een oorkonde en
een mooie gegraveerde medaille ont-
vangen in de Sint Martinuskerk. Ook
enkele winkeliers hebben zich flink
ingespannen. Alle OVP-deelnemers:
dank! Foto’s van de 56 kerstcreaties zijn
te bewonderen op www.princenha-
ge.net, net als de oorkonde met de
winnende deelnemers.

Kerststal Princenhage wenst iedereen
een heel voorspoedig en inspiratievol
2014, en dankt alle deelnemers voor
hun mooie bijdrage aan de tweede
KerstCreatieRoute.

Aogse Avonden
2015

C.C. 't Aogje organiseert de Aogse
Avonden 2015 met als thema: “Leve de
koning!”

Deze worden gehouden op vrijdag 30
januari, zaterdag 31 januari (aanvang
20:15 uur) en zondagmiddag 1 febru-
ari  (aanvang 14:00 uur). De kaarten
kosten € 7,00.
De voorverkoop is op zaterdag 10
januari a.s. van 10:30 tot 12:00 uur in
De Koe.  Daarna zijn ze verkrijgbaar
bij de firma Bachman en bij drogiste-
rij Brocks aan de Haagsemarkt.

Al vele weken zijn de medewerkers
van Stichting C.C. 't Aogje in de weer
om ervoor te zorgen dat u kunt genie-
ten van onvergetelijke Aogse
Avonden. U begrijpt dat er heel wat
komt kijken om deze avonden tot een
succes te maken. De gehele Stichting
C.C. ‘t Aogje werkt daar enthousiast
aan mee. Dit alles onder de bezielen-
de leiding van de Commissie Aogse
Avonden. Natuurlijk mag een spette-
rend optreden van Balletschool Nana
Vanderpluym op deze avonden niet
ontbreken.

Na afloop van de voorstellingen is er
een nazit in de Vlaamse Schuur en zal
Prins Peer d’n Zeventiende met zijn
gevolg de feestvreugde verhogen.
Dus: kom allemaal naar de Aogse
Avonden: “Leve de koning!“ U zult er
geen spijt van krijgen.

Commissie Aogse Avonden
van Stichting C.C. 't Aogje

Uitslag KerstCreatieRoute 2014

Noa Huijbregts wint prijs kerstpuzzel
‘Princenhage fonkelt fabelachtig’ was
de goede oplossing van de kerstpuzzel
in het vorige nummer van het
Wijkblad. 

De redactie ontving meerdere goede
inzendingen, zodat er moest worden
geloot. Winnares werd Noa Huijbregts
uit het Zeilmakerpad. De 8-jarige Noa
houdt van puzzelen en doet regelmatig
mee aan wedstrijden. 

Dat inspireert de redactie om vaker een
wedstrijd voor kinderen te organiseren.
Hopelijk doen alle deelnemers dan
weer mee. Voor nu gaan de felicitaties
naar Noa.

Marc de Baar

Princenhaagse 

bonnenregen

Chili: Casa Silva 2013 Cabernet
sauvignon/Carmenere € 7,45 nu € 6,45

Casa Silva 2013 
Chardonnay/Semillon € 7,45 nu € 6,45

Deze aanbieding is geldig t/m 17-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Deze aanbieding is geldig t/m 31-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Ouwe Jans Premium 
ÉCHTE oude kaas
500 gram € 6,-

Deze aanbieding is geldig t/m 31-01-2015 en tegen inlevering van deze bon. 1 bon p.p.

#

# #

# #

# #
Haagsemarkt 8 

4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

KAATJE JANS PRINCENHAGE

Haagsemarkt 10

4813 BA Breda

Tel. 076-8895117

1 brood naar keuze
GRATIS

Deze aanbieding is geldig t/m 17-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Warme gebakken Kibbeling
500 gram

van 8,75 nu   € 5,95
Deze aanbieding is geldig t/m 09-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

NL
206876

EGDreef 17 - Breda
Dreef 45, 4813 ED  Breda

Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

Bij aankoop
van 2 broden
naar keuze:

WIEROOK
20% KORTING

Deze aanbieding is geldig t/m 22-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

SWIFFER Alle navulverpakkingen
2E PAK HALVE PRIJS

Deze aanbieding is geldig t/m 14-01-2015 en tegen inlevering van deze bon.

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098

Eve’sEve’sStudioStudio

NailNail

Bel voor informatie of 
voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 06 - 12245447 
Dreef 3 • 4813 ED Breda

Eve’s Nail studio stopt 
per eind januari 2015.

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

Wenst u een Gelukkig Nieuwhaar!
Bij een kleurbehandeling

25% KORTING 
op shampoo & conditioner

#


