
De geruchten doen al een tijdje de
ronde dat er weer een kledingzaak naar
Princenhage komt. Is het nou waar of
niet? Inmiddels heeft de redactie het
antwoord: hij komt! In het voormalige
Rabobankgebouw openen Yvonne en
Jörgen van der Horst op 13 augustus
hun damesmodezaak ZEZ Mode. Hier is
hun verhaal over de start in
Princenhage.

Meubelzaak
Yvonne en Jörgen runnen op de woon-
boulevard in Dordrecht een meubel-
zaak. Hun buurman was…. Roobol. De
eigenaar van het ex-Rabopand is…
Roobol. Zie hier hoe 1 + 1 is opgeteld.
Het contact tussen Arie Roobol en het
echtpaar Van der Horst verliep altijd
zeer plezierig. Toen Yvonne dan ook
hoorde van de winkelruimte die
beschikbaar kwam op de Haagse -
markt, voelde ze dat een lang gekoes-
terde wens in vervulling kon gaan.
Mode is namelijk naast interieur haar
grote passie. Omdat Jörgen een gebo-
ren en getogen Bredanaar is, vond hij
het idee ook heel aantrekkelijk en
spannend. “Dit voelt als thuiskomen!”,
roepen ze in koor. 

De overstap
De overstap van meubels naar mode is
kleiner dan je zou denken, verzekeren
Yvonne en Jörgen mij. “Trends in de
mode en de meubelbranche zijn veel
dichter bij elkaar gekomen. Dat zie je
bijvoorbeeld terug in materiaal- en
kleurgebruik. Pasteltinten zijn trendy in
beide werelden. Doordat er veel meer
naar elkaar wordt gekeken en trends
over en weer worden overgenomen,

kunnen ze hun ervaringen uit de meu-
belwereld meenemen naar en combi-
neren met de modewereld. 

Stoere vrouw
Op de vraag wat de doelgroep van hun
modezaak is, antwoordt Jörgen: “We
richten ons op de tijdloze, stoere vrouw
tussen de 20 en 70 jaar en bieden haar
een vrouwelijk totaalconcept.” Yvonne
en Jörgen vertellen dat hun intentie is
om de klant te adviseren bij het vinden
van een compleet setje inclusief schoe-
nen en eventueel accessoires. Van top
tot teen dus! Ook aan de partners van
de winkelende vrouwen is gedacht.
Achterin de zaak, die wel 450 m2
beslaat, wordt een zithoek met leesta-
fel ingericht. Op de vraag wat hun ver-
wachting is van de nieuwe zaak, ant-
woorden ze lachend: “Er een knallend
succes van maken! Het wordt een
eigentijdse winkel met hippe merken
in de maten 34 tot en met 44.”

Knallende opening?
Hoort bij een knallend succesvolle zaak
niet ook een knallend spectaculaire
opening? Jörgen licht toe dat op 13
augustus de winkel officieus opengaat
en dat in september, als iedereen weer
terug is van vakantie, een openingseve-
nement zal worden georganiseerd.
Over het hoe en wat doet hij nog geen
mededelingen. Wel vertelt hij nog dat
ze sowieso van plan zijn om af en toe
bijzondere evenementen te houden,
zoals koopavonden met modeshows
en ladies nights. 

Bankkluisdeur
Yvonne en Jörgen vertellen enthousiast

Geruchten over nieuwe modezaak
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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over de verbouwing die al gaande is.
Besloten is dat de bankkluisdeur in het
pand blijft zitten. Een vleugje nostal-
gie. “In de kluis hebben we nu de
schoenenopslag gepland”, vertelt
Jörgen. Over nostalgie gesproken, wie
gaan er eigenlijk werken in de winkel? 

Yvonne en Jörgen lachen geheimzin-
nig. Op gepaste wijze zullen ze het
team, als de tijd rijp is, voorstellen aan
Princenhage, vertrouwen ze mij toe.
Wordt dus vervolgd…

Alexandra Middendorp

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle REPARATIES, 
KLIKGEBIT op implantaten en GRATIS ADVIES!

Tot 100% vergoed door zorgverzekering.

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl

HAGA FAIR!!!
Op zondag 19 april 2015
van 14.00-17.00 uur orga-

niseert Thebe/Haga

(Heilaarstraat 103, Breda)

een HAGA FAIR!

De Haga Fair wordt georga-

niseerd om een dagje uit te kunnen realiseren voor bewoners van

Haga, in samenwerking met het ouderenfonds. Het bedrag dat deze

dag opgehaald wordt door verkoop, loterij, etc. wordt door het

ouderenfonds verdubbeld. Het dagje uit met bewoners staat

gepland op donderdag 18 juni. We gaan naar de Biesbosch in

Drimmelen voor een rondvaart, inclusief brunch.

Wat is er allemaal te doen op de Haga Fair? 

We hebben verschillende kramen waar van alles te koop wordt aangeboden.

O.A. Sieraden, verzorgingsproducten, huishoudelijke artikelen. Samen met 

bewoners en vrijwilligers hebben we van alles gemaakt om te verkopen. O.A.

breiwerkjes, bloemstukjes en leuke decoratieartikelen. Voor de kinderen staat er

een springkussen en ze kunnen worden geschminkt en er is een popcornma-

chine. Ook is er ijs, limonade en chips te koop. Er kan een mooie fotoshoot

gemaakt worden, bv. Familiefoto’s voor €17,50 en we hebben een loterij waar

mooie prijzen aan verbonden zijn. Veel van deze prijzen zijn beschikbaar gesteld

door winkels van de woonboulevard en een aantal kleine ondernemers uit

Princenhage. Er is een mooie hoofdprijs!!! Deze loterij wordt deze middag gezel-

lig aan elkaar gepraat door Jan de Craen, uit Princenhage. Om 15.00 uur en

16.30 uur is er een trekking. Ook is er muzikale ondersteuning deze middag

door Jan van Rijckevorsel. Tegen betaling is er koffie/thee, appelflapjes. Of fris-

drank/wijn/bier en bittergarnituur/bitterballen. Dus is er voor ieder wat wils.

Als u onze bewoners een warm hart toedraagt, mag u deze middag niet missen.

Dus graag tot ziens op 19 april in Thebe/Haga.

JVK Daken BV
T. 076 303 2400  •  M. 06 126 46 899 

E. jurgen@jvkdaken.nl  •  Breda
www.jvkdaken.nl

Ambachtelijke Dakbedekkingen
Vanzelfsprekend met de juiste mensen.

Dakdekkers • Leidekkers • Loodgieters • Zink- en Koperslagers
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Zo rond 1860 ontstonden er overal
fabrieken. Ook in onze omgeving.
Omdat  Breda nog een vestingstad was,
moesten de nieuwe fabrikanten uitwij-
ken naar de omgeving. Prin cenhaags
grondgebied kwam snel in beeld. Een
paar voorbeelden: Cees Klep begint in
1856 een ijzergieterij en zijn zoon nam
dat bedrijf in 1875 over. Hij bouwde de
ETNA fabriek aan de Tramsingel. In 1872
ontstond aan de Markkade de
Beetwortelsuikerfabriek van de firma
van Aken, Segers en Compagnie. Twee
jaar later kwam die in handen van Felix
Wittouck en is later in de volksmond
bekend geworden als suikerfabriek.
Veel mensen uit Prin cenhage werkten
hier tijdens de bietencampagne. De
naam  Stulemeij er is een begrip in onze
omgeving. Deze familie hield zich bezig

met zowel bouwprojecten (IGB) al met
de fabricage van kunstzijde (HKI). Ook
de Kwatta had aan de Markkade een
bedrijf op Princen haagse grond zgn.
Kwatta II. Bijna iedereen kent nog wel
de Nibb-it aan de Ettensebaan.
Johannes Henkes richtte deze fabriek in
1903 op als  jamfabriek  en bouwde voor
zichzelf de prachtige villa Vredenburch
aan de Liesboslaan. De tentoonstelling
NAAR DE FABRIEK belicht deze indus-
triële activiteiten. Maar ook die van
Stoomtimmerfabriek Chabot,  Saval en
timmerfabriek Brekelmans en het car-
rosseriebedrijf  De Ley op de Haagse -
markt. De tentoonstelling is te bezoe-
ken op de zondagen 12 april , 17 mei, 14
juni en 12 juli. van 13.00- 17.00 uur en
elke woensdag tussen 12 april en 12 juli
van 10.00 - 12.00 uur.
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Expositie Princenhaags Museum
Naar de fabriek

Ik mag ook 
al naar de

tandarts!
Tandartsengroepspraktijk Dental Clinics Breda

Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda
Tel: 076 - 5214214  www.dentalclinics.nl

 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
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTEN-
BELASTING. Bel 076-5147444 of kom langs aan
de Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen &
Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

  Wilt u uw oprit of tuin bestraten?
kwaliteitbestratingen.nl

Snel, goedkoop en vakkundig!
Voorjaars-aanbieding: 50% korting op een ont-
spannende voetreflexmassage en/of rug-
/hoofd-/nek-schouder masage. 1 Uur nu 30
euro, 1/2 uur nu 15 euro. Periode 9 tot 24 april
2015. Ook ‘s avonds. Informeer naar mogelijkhe-
den. Behandeling bij gezondheidsklachten
zoals rugpijn, hoofdpijn, obstipatie, hooikoorts.
Meestal vergoed door zorgverzekeraar.
www.praktijkpit.com of bel 06-30 56 91 01
(locatie Princenhage).

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

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
FITDANKBABY - Fitness voor jou en de BABY
Nu ook in Prinsenbeek ! vanaf 3 mnd.
• Plezier voor moeder EN baby • Versterkt de
spieren • Het trainingsgewicht groeit mee •
Met originele fitdankbaby gordel •
Fitnesscentrum Prinsenbeek, Klaverveld 55
Prinsenbeek, tel. 076-820 03 26, www.fitness-
prinsenbeek.nl, fdb@fitnessprinsenbeek.nl
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
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.
Doskonale heeft zondag 19 april een
Rommelmarkt in De Koe. Er zijn nog enkele
tafels vrij. Tafel van 4 mtr kost 14 euro. Heeft u
interesse, bel: 06-12 08 72 95

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird

Actie loopt van 1 april t/m 20 mei 2015 en is alleen voor Luxaflex Outdoor zonneschermen, type Fiora Grande, Fiora Compact en Spectra Nova.

sinds 1930



Het afgelopen half jaar zijn wij, Team
Tulip van het Newmancollege uit
Breda, bezig geweest met de FIRST Tech
Challenge, afgekort FTC. Ons team
bestaat uit 8 enthousiaste leerlingen
met een passie voor techniek. Omdat ik
zelf ben geboren en getogen in ‘t Aogje
en bezorger ben van het wijkblad, wil-
len wij graag om uw hulp vragen.

Wat houdt de F(IRST)T(ech)C(hallenge)
in? FTC is een wedstrijd waarbij jonge-
ren tussen de 14 en 20 jaar een robot
ontwerpen, bouwen en programmeren
om hier een wedstrijd mee te doen.
Ieder jaar wordt deze wedstrijd geor-
ganiseerd met elke jaar nieuwe
opdrachten die uitgevoerd moeten
worden door de robot. Bij FTC is niet
alleen de robot belangrijk. De wedstrijd
draait ook om respect, teambuilding,
samenwerking tussen de teams en het
verleggen van grenzen. 

Open kampioenschappen Nederland
De FTC Dutch Open was dit jaar op 28
maart. Hierbij streden 48 Teams uit 10
verschillende landen voor een ticket
naar de wereldkampioenschappen in
Amerika. Hierbij hebben wij de Inspire
Award gewonnen. De Inspire Award
wordt uitgereikt aan het team dat zich
het beste presenteert, veel samen-
werkt met andere teams en dient als
rolmodel. Met deze award mogen wij
(als enige Nederlandse team) naar de
wereldkampioenschappen in Saint
Louis in Amerika. 

Wereldkampioenschap Verenigde Sta -
ten Deze kampioenschappen zullen
plaatsvinden van 22 april tot en met 28
april 2015. Hier strijden 128 teams van
over de hele wereld voor eeuwige roem,
en misschien nog wel belangrijker het

leggen van contacten en vooral het
samenwerken met internationale
teams. Een deel van deze reis wordt
gesponsord door school. Het overige
bedrag moeten wij echter zelf verzame-
len door sponsoring en eigen bijdrage.
Om u een indruk te geven; de totale kos-
ten zijn begroot op € 15.000,- , waarvan
we inmiddels € 5000,- gedekt hebben.

Sponsoring
Aangezien de wereldkampioenschap-
pen al erg snel zijn, zijn wij hard op zoek
naar bedrijven en personen die ons wil-
len helpen door financiële sponsoring.
Wij zijn met elk bedrag blij, alle kleine
beetjes helpen. Ik zou het fantastisch
vinden om deze reis met mijn team te
mogen maken, en zal u in een van de
volgende uitgaves van het wijkblad ver-
slag doen van onze reis als we het
bedrag halen en de reis kunnen maken.
Onze vraag is dan ook of u of uw bedrijf
misschien geïnteresseerd is in spon-
soring. U kunt uw bijdrage storten op
rek.nr. NL84 INGB 0001 0231 19 t.n.v.
Newmancollege m. v. v. reis St. Louis.

Meer infomatie
Mocht u meer informatie willen kunt u
ons bereiken via ons emailadres ftc-
teamtulip@gmail.com. Neem ook eens
kijkje op onze website, www.teamtu-
lip.com,  of op onze Facebook pagina,
www.facebook.com/teamtulip.   

Namens FTC Team Tulip,
Rik Hoogerheijde.

Straatnamen in 
Prin cen hage:

Doelakker straat
Bij besluit van B&W is op 14 november
1942 de naam van het voormalige
Doelstraatje vastgesteld als Doelak ker -
straat. Voordat de nieuwbouwwijk
Princenhage-West gebouwd werd, liep
dit straatje verder door naar het zuiden
en kwam het met een haakse bocht uit
op de Hovenierstraat. In het verlengde
van het noord-zuid lopende deel van de
Doelakkerstraat lag tot ongeveer 1939
een voetpad, dat de Bieloop kruiste met
de zogenaamde Hondsvonder en dat
via het huidige Bijloopwegje uitkwam
op de Rithse straat. De Hondsvonder
wordt al genoemd in 1650. Op het
minuutplan van het kadaster van 1824
en in de leggers van openbare wegen
van 1870 en 1877 wordt de Doelakker -
straat, samen met het noord-zuid, lo -
pende gedeelte van de Doelen, het
Doelstraatje genoemd. Bij raadsbesluit
van Princenhage werd op 31 juli 1907 de
aanduiding Doelen gecreëerd en in de
legger van 1933 heet dan ook alleen de
huidige Doelakkerstraat nog Doel -
straatje. Na de annexatie van 1942
kreeg het Doelstraatje, om verwarring
te vermijden, zijn huidige naam. De
naam Doelakkers voor het gebied ten
zuiden van de Doelen komt al voor op
het minuutplan van 1824. PS: Op de
foto uit 1970 staan nog enkele boerde-
rijen, Bij de bouw van Breda-West in de
zeventiger jaren zijn deze verdwenen.
De Doelakker straat is nu een zijstraat
van de Leer looierstraat.

Helma Raaijmakers
Bron: De Straten van Breda, Gerard Otten

Kom bij het koor! 

Team Tulip, meer dan alleen het bouwen
van een robot.

Open repetities bij kamerkoor Sempre
Belle Iedere dinsdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur Overdag zingen in een
koor wordt steeds populairder. Geen
wonder, uit onderzoek is gebleken dat
zingen een flinke positieve bijdrage
levert aan de gezondheid. Wie wil pro-
beren of zingen iets voor hem of haar is
kan iedere dinsdagmiddag komen mee-
zingen of luisteren bij de repetitie van

Kamer koor Sempre Belle. Kamerkoor
Sempre Belle is op zoek naar zangers en
zangeressen, vooral bassen, tenoren en
alten, die ook graag overdag willen zin-
gen. Vooral aan mannen heeft het koor
gebrek, dus mannen worden speciaal
uitgenodigd een keer te komen kijken!
Het koor repeteert iedere dinsdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur in Huize
Haga. Iedereen is van harte welkom op
de repetitie. Kamerkoor Sempre Belle is
een gemengd kamerkoor, onder leiding
van dirigente Nanny Kramers. Er wordt
à capella gezongen en met pianobege-

leiding. Het repertoire bestaat uit drie-
of vierstemmige liederen die een vocale
doorsnede van de westerse klassieke
muziek vertegenwoordigen. Ook staan
er enkele spirituals en folksongs op het
repertoire. Bent u geïnteresseerd? Kom
dan naar de repetitieruimte bij Huize
Haga, Heilaarstraat 103 in Princenhage,
Breda.  U kunt iedere dinsdagmiddag
komen om mee te zingen of te luiste-
ren. 2 repetities zijn gratis. Meer infor-
matie krijgt u ter plaatse of bel naar
Henny de Wee, 06-45925292, of kijk op
de site: www.semprebelle.nl
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Kunstkennismiddag bij ’t Jutterke Een Dorpswei
vol met eieren
SKIP (Spelende Kinderen In
Princenhage) blijft vernieuwen. In
voorgaande edities van de paasactivi-
teit van SKIP konden er door middel
van spelletjes eieren worden ver-
diend. In een tuin vol met gras is het
immers lastig eieren verstoppen. 
Maar daar had SKIP iets op gevonden,
ze creëerden gewoon zelf verstop-
plekken. De hele Dorpswei lag vol met
strobalen, potjes, emmers, zeil etc. En
dus werd het ouderwetse eieren zoe-
ken in ere hersteld. 

Naar schatting zo’n 200 kinderen
zochten naar eieren en de papa’s en
mama’s zochten mee. 
Na het zoeken konden de kinderen bij
SKIP een chocoladepaashaas krijgen
waarin lootjes zaten. 
Hiermee werden er tal van leuke prij-
zen weggegeven door SKIP. 
Heel veel kinderen hebben weer
genoten van deze leuke activiteit van
SKIP. 

Armin Floren

zoeken zoeken in alle gaten en hoeken

Zondag 12 april

Princenhaags museum geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur: expositie “Naar de fabriek”. 
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Heeft u een schilderij dat u van een
nieuwe lijst wil voorzien? Of bezit u
een kunstwerk of schilderij dat nodig
toe is aan een restauratie? Wilt u
weten hoeveel uw schilderij of ander
kunstwerk waard is of hoe een restau-
ratie plaats vindt? Dan is het beslist de
moeite waard om op zondag 19 april
naar ’t Jutterke te gaan. Hier vindt op
deze dag van 12.00 uur tot 16.00 uur
een Kunstkennismiddag plaats.

Samenwerking
“We hebben vorig jaar meegedaan aan
de Open Monumentendag. Daar kwa-
men we in contact met Brouwers
Restauraties. Samen kwamen we op
het idee om een open middag te hou-
den om te laten zien wat ons werk
inhoudt”, vertelt eigenaresse van het
Jutterke Annemarie Goossens. 

In de winkel zal op deze middag beë-
digd taxateur en veilingmeester Louise
van der Kaa van het Veilinghuis Breda
aanschuiven. “Dus mochten mensen
zich met betrekking tot hun kunstwerk
afvragen: Wat is het eigenlijk? Hoe oud
is het? Wie heeft het gemaakt? Wat is
de waarde? Dan zijn ze van harte wel-
kom om langs te komen”, vertelt
Annemarie.

Restauraties
Jolanda Brouwers, restaurator van
schilderijen zal laten zien hoe een schil-
derij gerestaureerd wordt. Heeft u vra-
gen over een eventuele reiniging of
restauratie, zij geeft een gratis beoor-
delings- en behandelingsadvies van
uw schilderij. 
Verder is er de expertise van de gast-
vrouw zelf. “Mochten mensen op zoek
zijn naar een passende lijst voor hun
kunstwerk dan kijken we graag met
onze klant naar de mogelijkheden”,
vertelt Annemarie. Want naast kunst
en antiek kan men in ’t Jutterke dus
ook terecht voor de inlijsting van schil-
derijen. 

Vele grote kastwanden zijn gevuld met
allerlei soorten lijsten zodat er hoe dan
ook maatwerk geleverd kan worden.
“We kijken uit naar een gezellige mid-
dag met een hapje en een drankje. We
hopen op mooi weer, zodat we de men-
sen eventueel ook in onze tuin ontvan-
gen”, blikt Annemarie alvast vooruit.

Nieuwsgierig
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden?
Stof uw kostbare bezit af en kom op 19
april naar de Kunstkennismiddag in ’t
Jutterke. Al was het alleen maar om
sfeer te proeven en wat rond te kijken
in deze bijzondere winkel.

Ron van Zundert



Princenhaags kampioenschap eierwerpen junior én senior
Maandag 6 april, Tweede Paasdag vond
voor de vijfde keer het Princenhaags
kampioenschap eierwerpen plaats,
georganiseerd door SEP. Ditmaal echter
wél met een nieuw element: er was nu
ook een jeugdwedstrijd. Dit bleek een
schot in de roos. Zelfs het jeugdjournaal
was aanwezig voor een reportage. Heel
de middag vlogen de eieren op de
Haagsemarkt (en regelmatig in het
publiek) en werden er records gebroken. 
De formule? Een team van drie bestaat
uit een werper, een vanger en een coach.
De werper werpt, de vanger vangt. Lukt
dat na drie pogingen niet, dan is het de
beurt aan de coach om een ei te koppen.
Als dat succesvol is dan krijgt het team
nog drie vangpogingen. 

Eierwerpen junior
Achttien jeugdteams hadden zich inge-
schreven, een mooi aantal. De wedstrijd
startte om 12.00 uur. Presentator Ron
van Zundert kletste het geheel met
ogenschijnlijk gemak en de nodige
humor aan elkaar. Er werd door SEP
gelukkig wel onderscheid gemaakt tus-
sen teams van de basisschool en teams
met kinderen uit het voortgezet onder-
wijs. Uiteindelijk bleek het allemaal
dicht bij elkaar te liggen. Er werd begon-
nen met een afstand van 5 meter. Er
waren hilarische afzwaaiers van de aan-
gegooide eieren die midden in het
publiek terecht kwamen. De uiteindelij-
ke winnaars van de basisschoolleerlin-
gen kwamen maar liefst tot 16 meter:
team Tip Top en Kop bestaande uit
Jaylen Willemen, Indy Lutt en Toby van
den Heuvel. Bij de oudere kinderen werd
er zelfs 19 meter gegooid (en gevan-

gen!). Een afstand waar later veel vol-
wassenen al op zouden sneuvelen. 
Deze prestatie was voorbehouden aan
team “de kleintjes” bestaande uit
Jannes van den Broek, Thomas Elissen
en Sander Hagens. 

Eierwerpen senior
Rond 14.15 uur was het de beurt aan de
volwassenen. Ook hier was het hilariteit
troef door de origineel uitgedoste
teams en de eieren die regelmatig het
publiek in verdwenen. Maar liefst 38
teams deden mee die startten vanaf 15
meter. Dat was voor enkele teams
meteen al te machtig. Hier was de pre-
sentator Peter van Gastel die ook alles
fantastisch presenteerde. 

Het werd een lange wedstrijd maar het
talrijke publiek bleef geboeid. 
Dit jaar was er in de top veel concurren-

Voor het eerst was er dit jaar eierwerpen junior en meteen al volle bak! 

tie en even leek het erop dat de win-
naars van de afgelopen 2 jaar eruit zou-
den vliegen. Uiteindelijk bleken zij na
een bloedstollende finale toch weer de
sterksten. Werper Sjaak Smeets leverde
op 36 meter (een nieuw record!) de per-
fecte worp af die door Cornelis
Meeresma knap werd gevangen. De
coach van het team was Martin Pit Joen
die ook een aantal keren koppend aan
de bak moest. Hiermee werd dit team
Kiplekker voor de derde opeenvolgende
keer kampioen. 
Ook deze editie van het Princenhaags
kampioenschap eierwerper was weder-
om zéér geslaagd en neemt inmiddels
een prominente plaats in op de
Princenhaagse evenementenkalender.

De foto’s vindt u op onze facebookpagi-
na: www.facebook.com/wijkbladprin-
cenhage 

Princenhaags voetbaltoernooi
Op 30 april organiseert ons NAC Street League Team
Princenhage een voetbaltoernooi voor de kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Vorige week hebben
we alle bovenbouwklassen van de Eerste Rith en Sinte
Maerte bezocht. Een team mag bestaan uit maximaal 5
spelers, inclusief keeper. Het toernooi vindt plaats op het
Piet van Twistveld aan de Pottenbakkerstraat. Teams kun-
nen zich opgeven met het strookje dat onderaan de brief
zit dat we vorige week in de klas hebben uitgedeeld. Het
strookje kan worden ingeleverd bij je groepsleerkracht.  
Mocht je op een andere school zitten en toch graag mee-
doen aan ons toernooi stuur dan een mailtje naar nslprin-
cehage@gmail.com. Julie kunnen je tot uiterlijk 17 april
inschrijven voor ons toernooi. Wij hebben er veel zin in en
hopen er samen met jullie een mooi toernooi van te
maken.

Team Princenhage
Thomas, Cas, Teun, Jannes, Sander, Levi, Jonathan en Jeroen 
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Princenhaagse 

bonnenregen

Villa Massa 0,7 ltr LIMONCELLO
Piano di Sorrento

normaal € 20,85   nu € 18,95
Aanbieding geldig t/m 18-04-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 01-05-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Heerlijke ham
voor bij asperges, vers van het mes

100 gr. - € 1,49
Aanbieding geldig t/m 23-04-2015 en tegen inlever  ing 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

Fish & Chips
Met remoulade saus en mayonaise

Royale portie - € 5,95
www.vishandelvermeulen.nl

NL
206876

EG
Dreef 45, 4813 ED  Breda

Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

Grote sortering 
kleurboeken voor volwassenen

- - -
BRUYNZEEL

doos à 45 kleurpotloden 14,99  9,99
Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt! 

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

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

Bij aankoop van een shampoo

25% korting
op een conditioner naar keuze!

#

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Nieuwe collectie 

badslippers & sjaals
zijn binnen! (vanaf € 5,95)

Aanbieding geldig t/m 18-04-2015 en tegen inlevering van deze bon.

25% korting
op worstenbrood

Dreef 17 - Breda Open vanaf 07.15 uur

Openingstijden:

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

Geldig zolang de voorraad strekt en alleen tegen inlevering van deze bon.

Met inlevering 
van deze bon 25% KORTING15%

#

NIEUWE

WENSKAARTPRESENTATIE



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 11/12 April. 2de zondag van
Pasen.
Zaterdag 11 April 10.00 uur. Eerste com-
municanten. Eucharistieviering met als
voorgangers pastor Paul Heye en
Henny Spooren-Schaart. Het
Martinuskoor verzorgt de zang.
Zondag12 April 10.00 uur. Eerste com-
municanten. Eucharistieviering met als
voorgangers pastor Paul Heye en
Henny Spooren-Schaart. 
Het Jongerenkoor Princenhage ver-
zorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zaterdag 10.00 uur. Jan van Dijk, opa
van Jasmijn
Zondag 11.00 uur. Overl. fam. Sprenkels

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5

Kerkdienst 12 april Beloken Pasen
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. Mw. J. v. d. Zee-Vroeg -
indeweij uit Sleeuwijk. Aanvang
10.00u. Kinderkerk en crèche: Volgende
week zondag 19 april zijn alle kinderen
weer van harte welkom. Er worden dan
2 kindjes gedoopt. Kom je ook? Meer
weten? Neem contact op met Chiara
chiaradekroon@live.nl

Voor uw agenda: Zomerzangavond 10
juni Op 10 juni zal er in de Johannes -
kerk weer een Zomerzang avond plaats-
vinden. Liederen uit het Liedboek, de
Evange lische Liedbundel en Joh. de
Heer staan op het programma.. Het
orgel wordt bespeeld door de bekende
organist Martin Mans (www.martin-
mans.nl) Tijd: 19.30-21.00u.. Na afloop
staat er in het Kerkenhuis een kopje
koffie klaar. Toegang is gratis, een vrij-
willige bijdrage wordt gevraagd voor
de Voedselbank Breda.

Geluidsopname Van elke kerkdienst in
de Johanneskerk wordt een geluidsop-
name gemaakt op CD. Als u hiervoor
belangstelling heeft, kunt u contact
opnemen met de predikant.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant ds.
Saskia 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.

Van de redactie:
“Tot onze spijt heeft Marc de Baar,
hoofdredacteur van het Wijkblad, ons
te kennen gegeven per direct te stop-
pen met deze functie. 

Persoonlijke redenen liggen hieraan
ten grondslag. De extra werkzaamhe-
den die het hoofdredacteurschap
met zich meebrengt, vond hij niet
passen bij zijn persoonlijkheid. 

Marc wenst het wijkblad en de lezers
het allerbeste. De redactieleden
bedanken hem voor zijn betrokken-
heid en inspanningen van de afgelo-
pen anderhalf jaar en gaan nu op
zoek naar een vervanger. 

Marc, jij ook het allerbeste!”
Vers in ’t Aogje
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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

ZE ZIJN ER WEER
VERSE ASPERGES

DAGELIJKS VERSE ASPERGES 

GESCHILD OF ONGESCHILD.

OPENINGSTIJDEN:

Ma t/m Vrijdag: 9.00 tot 18.30.

Zaterdag:. 9.00 tot 17.30.

Zondag: 9.00 tot 15.00.

Rithsestraat 174, Breda - Tel. 076 520 94 30

mvanaart@casema.nl - www.aspergesbreda.nl


