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Elfde editie van de Tien van ’t Aogje
Wie alvast de sfeer van 
de Tien van ‘t Aogje 
wil proeven hoeft niet 
tot komende zondag te 
wachten. Op de web-
site van de Princenhaagse loop is de 
aftermovie te bewonderen van de 
jubileumeditie van vorig jaar. De fi lm 
is niet alleen een ode aan de jubilaris,
maar ook bijzonder geschikt als 
appetizer voor misschien wel de 
gezelligste loop van Brabant. 

Ik spreek met Peter van der List, al vier 
jaar de trotse voorzitter van de Tien van 
’t Aogje. “De voorbereidingen verlopen 
zeer voorspoedig. We hebben een pri-
ma draaiboek en coördinatoren die goed 
weten wat ze moeten doen”, vertelt Peter. 
“We gaan afscheid nemen van Jolanda
Martens. Zij houdt het na 10 jaar als 
bestuurslid voor gezien. Maar we hebben 
met Ingrid Schalkoord en Linda Emmens 
twee nieuwe bestuursleden waar we erg 
blij me zijn”, vult Peter aan.

Prominenten
Het evenement wordt geopend met de 
5 kilometer. “Ik heb dit jaar onze nieuwe 
burgemeester Paul Depla bereid gevon-
den om mee te lopen bij de 5 kilometer. 
Toen hij zich in zijn eerste week als bur-
gemeester liet ontvallen dat hij hardliep, 
heb ik hem meteen gebeld en gevraagd 
om in Princenhage mee te lopen”, vertelt 
Peter trots. En nu zal hij komende zondag 
dus meelopen, mede ook om zich voor 

te bereiden op de 10 kilometer van de 
Singelloop. Om half twee is het de beurt 
aan de wedstrijdloop van de 10 kilome-
ter. Grote favoriet is de winnaar van vorig 
jaar Colin Bekers. Wethouder van Sport 
Paul de Beer zal de lopers wegschie-
ten. Uiteraard nemen er dit jaar ook weer 
wheelers deel.

Grote belangstelling
Inmiddels is de voorinschrijving gestopt 
en kunnen lopers zich komende zondag 
nog inschrijven in sporthal de Doelen. 
Voor de 10 en 5 kilometer betaal je € 8,- 
en voor de familieloop € 2,-. “Doordat we 
goede sponsors hebben, kunnen we de 
kosten voor deelname heel laag houden. 
We zijn de voordeligste loop van de wij-
de omtrek”, aldus Peter. Dit helpt om veel 
deelnemers te trekken. Maar belangrij-
ker is de sfeer op de markt, de vele toe-
schouwers aan de Haagweg en de goe-
de verzorging dankzij de 65 vrijwilligers. 

Dit alles zorgt  ervoor dat er deze zondag 
weer een grote hoeveelheid lopers aan 
start zullen staan.

Om 16.30 uur sluit de elfde editie af met 
de familieloop. SKIP zal net als twee 
jaar geleden weer tekenen voor de 
warming-up. “Dit jaar zullen ook de kin-
deren van de Boomgaard deelnemen 
en verwachten we meer kinderen van 
basisschool de Eerste Rith. Samen met 
de kinderen van Sinte Maerte en alle 
andere deelnemers belooft het weer een 
mooi hardloopfeestje te worden. Na de 
familieloop is er natuurlijk nog alle gele-
genheid om na te borrelen op de Haagse-
markt waar voor deze gelegenheid een 
gezellig muziekje klinkt.
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Het belooft weer een mooi hardloopfeestje te worden
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Burgemeester Paul Depla deelnemer aan de 5 km

Door Ron van Zundert

open visie
persoonlijk & eigentijds

wilma van opstal
u i t v a a r t o n d e r n e m i n g
www.wilmavanopstal.nl 076 5201799
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Parcours Tien van ’t Aogje
De organisatie vraagt bewoners die langs het parcours wonen om te vlaggen en de straten autovrij te houden. 
Parcours 5 en 10 km: Haagsemarkt -Liesbosstraat - Liesboslaan - Ambachten-laan - Leerlooierstraat - Doelen - Esserstraat - Haagweg - Haagsemarkt. 

Route familieloop: HaagsemarktDreef - Esserstraat - 
Haagweg - Haagsemarkt.
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Nieuw pareltje op Princenhaags 
grondgebied: een poosplaats 
Het was al even geleden 
dat ik ergens heen ging 
zonder vooraf te weten 
waar ik precies heen 
ging. De beschrijving 
van de activiteit luidde namelijk: “Ope-
ning van de poosplaats op begraaf-
plaats Haagveld”. Ik had eerlijk gezegd 
nog nooit van de term poosplaats ge-
hoord. Sinds zaterdag 12 september 
heeft Princenhage dus een poosplaats, 
een nieuw pareltje op Princenhaags 
grondgebied.  

Wat een poosplaats precies is werd me-
teen duidelijk verwoord door kunstenares 
Pien Storm van Leeuwen die de term 
zelf heeft geïntroduceerd: “ In dit nieuwe 
woord klinken verpozen en poëzie door, 
in relatie tot een bepaalde plek”.

Stenen bank
De nieuwe poosplaats is een stenen 
bank en deze ligt voor het baarhuisje 
op begraafplaats het Haagveld. In dit 
baarhuisje werden overledenen opge-
baard tot aan de begrafenis. Het bankje 
vermeldt een citaat uit brief nummer 100 
die Vincent van Gogh schreef aan zijn 
broer Theo op oudjaarsavond 1876: “Het 
was een stormachtigen avond. Gij kunt 
U denken hoe mooi die weg naar Prin-
senhage was met de donkere wolken met 
hun zilveren randen”. De relatie met een 

bepaalde plek is overduidelijk aanwezig. 
Op een paar meter afstand van het bank-
je bevinden zich de graven van de oom 
van Vincent van Gogh, oom Cent en zijn 
opa Vincent. 

Onthulling
De nieuwe poosplaats is een initiatief van 
de Dorpsraad Princenhage en het Prin-
cenhaags museum. In haar openings-
woordje gaf Marian Verheij aan heel trots 

te zijn op deze poosplaats en dat deze 
gerealiseerd kon worden door een gulle 
gever uit Princenhage. Na de onthulling 
van het bankje konden de aanwezigen 
nog genieten van een miniconcert van 
Bocca Bella. Gaat u beslist eens kij-
ken naar dit mooie bankje, het onlangs 
prachtig gerestaureerde baarhuisje en 
de graven van de Van Goghs. 

Marian Verheij en Pien Storm van Leeuwen onthullen de poosplaats

Door Armin Floren

Stijn en Lieve winnen 
speurtocht Vincentroute

Broer en zus hebben alle vragen speurtocht goed

Afgelopen zaterdag lie-
pen vele kinderen de 
speurtocht over Vincent 
van Gogh. De speur-
tocht werd met glans ge-
wonnen door Stijn en Lieve Stoffelsen. 
Zij hadden als enigen van alle kinderen 
die meededen alle vragen van de tocht 
goed en wisten ook nog het puzzel-
woord te ontdekken.

“Mijn lievelingsschilderij is zeker de Ster-
rennacht”, vertelt de enthousiaste Stijn. 

Door Ron van Zundert “En die van mij eigenlijk ook”, vult zijn zus 
Lieve aan. Stijn is met zijn 9 jaar al een 
echte Van Goghkenner. In groep 4 was 
hij al erg onder de indruk van de schilde-
rijen van Van Gogh, maar ook de brieven 
aan zijn broer Theo heeft Stijn met veel 
interesse gelezen. Stijn en Lieve hebben 
twee kaartjes voor attractiepark de Efte-
ling gewonnen.

De tweede prijs werd gewonnen Tim en 
Sven Schippers. De derde prijs ging naar 
Tom van Es. Zij krijgen allen een aantal 
mooie waardebonnen die zij kunnen be-
steden bij de winkeliers in Princenhage. 
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SUPPORTERS

GOUD

ZILVER

BRONS

Stichting Wijkblad Princenhage is nog met veel ondernemers en 
bedrijven in en om Princenhage in overleg of zij supporter willen 
worden. Binnenkort dus meer supporters in deze kolom. Wilt u 
ook supporter worden neem dan contact op door een mail te 

sturen naar advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. 

Zuylen, uw uitvaartverzorger

Mechel Makelaardij
Wilma van Opstal

De Posthoorn
Marjac

Bouwbedrijf Balemans
Schoonenberg hoorcomfort

Wijnans Advocatuur
Belle Fleur
Veldsink

Horchner Advocaten
Nooren van der Avoird

Lampenonline.com
DRD Support
De Adminoor

ZEZ

A.C. Koijen & Partners

Sense-Dent

Van Gemert

Balletschool Nana Vanderpluym

40 jaar Eerste Rith
1975 is het jaar dat 
Teach In het songfesti-
val wint, dat Suriname 
onafhankelijk wordt en 
dat het softwarebedrijf 
Microsoft wordt opgericht. Het is ook 
de tijd dat Princenhage gestaag groeit 
en de Ambachtenbuurt uitdijt. Een 
nieuwe school in deze buurt kan dan 
ook niet uitblijven. En zo gebeurt het 
dat in 1975 basisschool de Eerste Rith 
haar deuren opent voor de Princen-
haagse kinderen.

En dat is dit jaar precies 40 jaar gele-
den en reden voor een feestje. Wat heet: 
leerkrachten en ouders hebben er alles 
aan gedaan om het jubileum te vieren 
met een feestweek van 21 tot en met 24 
september. Op maandagochtend is er 
voor alle kinderen een vossenjacht door 
de wijk. Wie jarig is trakteert en daarom 
krijgen de kinderen maandag een leuke 
attentie van de school, waarna alle kin-
deren gaan poseren in de vorm van het 
getal 40 en er van boven een schoolfoto 
wordt genomen. Het Wijkblad houdt zich 
aanbevolen voor de foto.

Wedstrijd met taarten en cupcakes
In de middag wordt de feestweek offi ci-
eel geopend door niemand minder dan 
burgemeester Paul Depla. “En dat zal 
op zeer spectaculaire wijze gebeuren”, 
vertelt Eric Gladdines. Helaas wil de 
trotse directeur er niet meer over vertel-
len, dus raden we iedereen aan om ze-
ker een kijkje te nemen. De rest van de 
maandagmiddag zal gevuld worden met 

Feestweek op Princenhaagse basisschool

Door Ron van Zundert allerlei vormen van bingo. Om 15.00 uur 
begint de taarten- en cupcakewedstrijd, 
waaraan ouders en kinderen kunnen 
meedoen. De deskundige jury wordt ge-
vormd door bakkerij Lips en het Bakate-
lier. Zij zullen rond 15.30 uur de winnaar 
bekend maken. Hierna is er voor ouders 
en belangstellenden nog een hapje, 
drankje en een hoop gezelligheid.

Programma
Op dinsdag hebben de kinderen een 
leuk programma in de klas en mogen ze 
in de ochtend genieten van een roofvo-
gelshow. In de middag kunnen ze het 
rustig aan doen, want dan doet de school 
dienst als bioscoop. Op woensdag zijn 
er voor de kinderen verschillende work-
shops zoals: meeleeftheater, timmeren, 
poppen maken, kinderyoga, salsa en het 
maken van een Barbiebloemcreatie. Dit 
laatste is een noviteit; de kinderen nemen 
hun Barbie mee en gaan die ‘pimpen’. 
Op donderdag gaan alle groepen van de 
school met maar liefst acht bussen naar 
de Efteling.

Fototentoonstelling
Bij de opening van de feestweek wordt 
ook een fototentoonstelling geopend. 
Door het goed bewaarde fotoarchief is 
de geschiedenis van de school in beeld 
gebracht. Het toont met name de vele 
bijzondere feesten en gebeurtenissen 
die de afgelopen 40 jaar passeerden. 
Op vrijdag zijn de kinderen vrij en zal 
het team samenkomen voor een dag vol 
teambuilding. Zo kan Princenhage er ze-
ker van zijn dat er ook de komende 40 
jaar een mooie school als de Eerste Rith 
in de wijk is.

De juf toont het plaatsen van de eerste 
betonnen muren. Foto: Johan van Gurp
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nooren van der avoird
 

sinds 1930
Méér dan 80 jaar comfort
en zekerheid

dreef 63 - 4813 ee breda
toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

rolluiken

zonneschermen

markiezen

horren

luxaflex

timmerwerken

vouwwanden

eigenaar Wim Nooren

Regelmatig geeft een bekend ge-
zicht uit de wijk Princenhage zijn of 
haar humoristische kijk weer op het 
dagelijks leven in ‘t Aogje in deze 
column. Suggesties zijn welkom!

“Een middag uit het leven 
van een (eind)redacteur...” 

Voor een artikel in een magazine moest 
ik vanuit Princenhage naar de andere 

COLUMN
kant van Breda. Van de straat had ik 
nog nooit gehoord. Het onderwerp van 
het gesprek was mooi maar complex.  
Goede voorinformatie had ik helaas niet 
en als ik de naam van mijn gespreks-
partner googelde, leverde dat niets op. 
Ik ga graag goed voorbereid op pad, 
maar vandaag zat dat er dus niet echt in.

Met een wat ongemakkelijk gevoel start-
te ik mijn auto en voerde het adres in 
op de TomTom (nee, een Twingo heeft 
geen ingebouwd navigatiesysteem...). 
'Nummer bestaat niet', was het antwoord 
van mijn navigator. Tja, dan maar naar 
de straat toe rijden en zelf het nummer 
zoeken. Nieuwbouw waarschijnlijk. 

De straat had een soort van z-vorm, 
die ik zes keer heen en weer reed. Er 
bestond inderdaad geen woonhuis met 
het opgegeven nummer. Wel stond er 
een bontgekleurd - ongenummerd - ge-
bouwtje ergens tussen de woonblokken. 

Terwijl ik mijn contactpersoon belde, 
kwam uit dat gebouwtje iemand zwaaiend 
naar buiten gerend. Ik griste snel mijn 
spullen bij elkaar, trok mijn TomTom van 
het raam, stapte uit en liep naar binnen.
Het bleek een buurthuis te zijn. Met niet 
een, maar een hele zaal vol intervie-
wkandidaten. Terwijl 22 paar ogen mij 
afwachtend (of was het hoopvol?) aan-
keken, zakte mijn maag een etage naar 
beneden. Precies op dat moment klonk 
in de muisstille zaal een monotone stem 
vanuit mijn tas: 'Probeer om te draaien.' 
Ik voelde het bloed als een raket naar 
mijn hoofd stijgen maar tegelijkertijd 
klonk er een bulderend gelach. Het ijs 
was gebroken.

Leonore Pulleman
tekstschrijver en redacteur

PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

1509541-2 Wijkblad Princenhage NR 02.indd   4 15-09-15   13:20

Kees van Endschot presenteert deel III 
van Rondje Liesbos

Boekpresentatie Gemeenschapshuis Liesbos

prachtig verhaal) de destijds zeer bekende wielerploegleider 
Kees Pellenaars ‘Hier is ‘t’ op de gevel van zijn woonhuis liet 
aanbrengen. 

Presentatie 
Deel III wordt op zondag 25 oktober 2015 om 14.00 uur in het 
gemeenschapshuis van Liesbos, Liesstraat 4, gepresenteerd, 
waarbij Anton Joosen de inleiding verzorgt. Deze middag is er 
een PowerPoint presentatie van oude foto’s die in deel III staan 
en op een beamer gedraaid worden. Wilt u vóór 24 septem-
ber via email (endschot@ziggo.nl) laten weten hoeveel boeken 
u wilt bestellen (prijs €17,-) in verband met de hoeveelheid te 
bestellen boeken. Meld ook of u zondagmiddag 25 oktober uw 
boek(en) op komt halen in het gemeenschapshuis, of later bij 
Kees van Endschot thuis. Bent u nog niet in het bezit zijn van de 
delen I en II? Deze zijn op 25 oktober nog te koop voor €15,-.

Buurtschap ‘t Fort 
bestaat 40 jaar
Op zaterdag 12 september vierde buurtschap ‘t 
Fort haar 40-jarig bestaan. Ongeveer 50 volwas-
sen en 25 kinderen hebben dit samen gevierd 
met een compleet georganiseerd programma 
door: Jan Koolen, Wim Gielen, Nelleke den Bra-
ber, Janneke Dirken, Annemarie Dielissen en Hanneke Derksen. 

De dag begon met een lunch op de Dorpswei. Daarna werd in 
groepen de St. Martinustoren beklommen en waren er spelletjes 
voor jong en oud. De dag werd afgesloten met een barbecue. 

Het wijkblad kwam tijdens de lunch even langs en de stemming 
zat er toen al goed in. Buurtschap ’t Fort kenmerkt zich door de 
grote saamhorigheid en jaarlijkse activiteiten die worden geor-
ganiseerd. Een van de aanwezigen zei: “Beter een goede buur 
dan een verre vriend”, en zo is het maar net. Buurtschap ’t Fort 
van harte gefeliciteerd en op naar het 50-jarig jubileum.

Beter een goede buur…

Door Corné Wijnings

Boordevol informatie, verluchtigd met prach-
tige foto’s uit vervlogen tijden en gevat in een 
vlot geschreven boek van 270 pagina’s. Dat is 
in het kort de omschrijving van het boek dat 
Kees van Endschot schreef: Deel III Rondje 
Liesbos. 

Deel III behandelt de zuidkant van het Liesbos met de straten, 
huizen en de bewoners van de (Oude) Liesboslaan, vanaf de 
Drielindendreef tot aan de Moerdijkse Postbaan, de vroegere 
Dwarskootsestraat, de Liesstraat en de Bredase kant van de 
Moerdijkse Postbaan tot aan de Sprundelsebaan. Kees heeft er 
nog wat geschiedenis aan toegevoegd van de parochie Lies-
bos, met daarin veel oude foto’s van verenigingen en school-
klassen. Het boek verbeeldt een stuk geschiedenis dat nu al 
van grote waarde is. En dat zeker waardevol wordt voor latere 
generaties. 

Kleinste details
Kees is erin geslaagd om in anderhalf jaar tijd in deel III van 
Rondje Liesbos de geschiedenis van voornoemde straten tot in 
de kleinste details te omschrijven. Met veel wetenswaardighe-
den ook, Kees vertelt alles over de vele villa’s en hun bewoners 
aan de Oude Liesboslaan. Ook vertelt Kees alle ins en outs van 
hotel Burck, in 1890 door G.J. Burck gebouwd met 24 hotelka-
mers en in maart 1945 door een VI verwoest, evenals de na-
bij gelegen Villa Bagben. U leest ook waarom (en dat is een 

Door Helma Raaijmakers 
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Het Wijkblad Princenhage zoekt naar mogelijk-
heden om de jeugd meer bij het blad te be-
trekken. In deze editie de introductie van de 
rubriek WhatsAppening? Twee Princenhaagse 
kinderen uit groep 8 interviewen iemand door 
middel van een WhatsAppgesprek. Het span-
nende is dat beide kinderen vooraf niet weten 
met wie ze gaan appen. 

Vandaag in deze serie Maud Kaiser en 
Lotte Peltzer uit groep 8 van basisschool 
Sinte Maerte. Zij gaan in gesprek met hun 
directeur Paul Kerkhofs.

WHAT’SAPPENING?

Bij de Scouting sta 
je er gekleurd op

Overvliegen Scouting Sint Martinus

Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl

Wat een veranderingen. 
Bevers worden Kabou-
ters of Welpen, Kabou-
ters worden Gidsen en 
Welpen worden Verken-
ners. Zaterdag 12 september was het 
weer overvliegen bij Scouting Sint 
Martinus.  

‘Overvliegen’ is een ceremonie die 
plaatsvindt wanneer een scout overgaat 

Door Corné Wijnings van de ene speltak naar de andere. Dit 
gebeurt meestal als de kinderen een be-
paalde leeftijd hebben bereikt. Van de 
oudste in een speltak worden ze plotse-
ling weer de jongste in een nieuwe tak.

Kleurpoeder
Ze moesten er wel wat voor doen. Dit 
jaar legden de kinderen een parcours 
af dat hen heel erg smerig maakte. 
Door de kinderen van de oude speltak 
werden ze uitgezwaaid met een water-
douche. Onderweg moesten ze onder 

een net door tijgeren 
en oversteken door 
middel van een wip. 
Aangekomen bij de 
nieuwe speltak wer-
den ze verwelkomd 
met kleurpoeder... 
heel veel kleurpoe-
der in verschillende 
kleuren. 

De meeste scouts 
waren blij met hun 
nieuwe speltak, 
maar ze wilden wel 
heel graag zo snel 
mogelijk onder de 
douche! Met het 
overvliegen is het 
nieuwe scouting jaar 
geopend.
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Lekker brunchen op de Haagsemarkt
SEP organiseert voor VincentVincentVincent een Aogse brunch

Brunchen op de Haagsemarkt

Wat een spannende week was het vorige 
week voor ons als redactie van het Wijk-
blad Princenhage. Nadat op 1 septem-
ber onze nieuwe website in de lucht was 
gegaan, moest na een week uitstel op 10 
september het eerste papieren nummer 
bezorgd  worden. 

Het is dinsdag 8 september. De redac-
tie geeft akkoord op de drukproef. Het 
wachten begint. Groot is onze opluch-
ting dan ook als we horen dat een grote 
vrachtwagen rond 15:00 uur zowat de 
hele straat blokkeert in de Doelen om de 
wijkbladen af te leveren.  We zijn niet op-
gelucht dat de straat wordt geblokkeerd, 
maar dat onze 22 bezorgers op pad kun-
nen om het eerste vernieuwde wijkblad 
te bezorgen. Tevreden kijken we naar het 
resultaat. Onze focus leggen we snel op 
wijkblad nummer 2 en de lopende ge-
sprekken met de supporters. 

Maar toen…
Wat er toen gebeurde was overweldi-
gend. Via mail, whatsapp, SMS en onze 
facebook-pagina werden we overstelpt 
met complimenten en gelukwensen. 

Overdonderd door complimenten
Reacties op wijkblad nieuwe stijl

Natuurlijk waren we als verslaggevers 
dit weekend aanwezig bij de vele evene-
menten en ook daar werden we door vele 
mensen aangesproken. Zoveel reacties 
hadden we nooit verwacht. We zijn blij 
dat het op deze positieve manier wordt 
ontvangen. We doen het namelijk voor 
onze lezers. Een selectie van de ontvan-
gen berichten kunt u op deze pagina 
lezen.

Redactie Wijkblad Princenhage

Op zondagmiddag 13 september werd 
er na jaren weer eens een brunch ge-
houden op de Haagsemarkt. Voor een 
luttel bedrag kon men aanschuiven voor 

een heerlijke brunch, inclusief een lekker 
biertje. Dat kleine bedrag was mogelijk 
omdat de middenstanders uit Princenha-
ge gul hadden gegeven. Het weer was 

uitstekend en het was als vanouds: ons 
kent ons. 
Voor de foto’s verwijzen we u graag naar 
onze site www.wijkbladprincenhage.net. 

'Complimenten voor het vernieuwde wijkblad. Ziet er netjes en gelikt uit! '
Peter Roovers

'Onze complimenten voor 

deze make-over: een 

geweldig mooi resultaat!'

Kees en Niki Lambregts

'Allereerst van harte 
gefeliciteerd met het 
vernieuwde wijkblad. Daar 
wil natuurlijk iedereen in.'

Lianne van der Pluijm

'Wauw, mooi wijkblad! Net een magazine.'
Femke Reuvers
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Met de paardentram mee!

Open Monumentendag 2015
Princenhage geheel in teken van Vincent van Gogh

Kleine van Goghs aan het werk op Sinte Maerte.

Door Armin Floren

Princenhage stond tij-

dens Open Monumen-

tendag op zaterdag 12 

september bol van de activiteiten die 

geheel in het teken stonden van Vin-

centVincentVincent. Diverse initiatief-

nemers hadden hun stinkende best 

gedaan om mooie activiteiten weg te 

zetten. En dat is gelukt.   

Op en rond de Haagsemarkt was er van 

alles te doen. Oude stadsbussen reden 

af en aan naar Breda en terug. Je kon 

in een paardenkoets naar de molen, di-

verse gebouwen waren opengesteld. Er 

waren mooie concerten van Bocca Bel-

la en het Princenhage’s mannenkoor. En 

natuurlijk kon de kerktoren worden be-

klommen om Princenhage eens vanaf 

boven te bekijken. 

Vertellers
In diverse panden waren vertellers die 

uitleg gaven over dat pand. Oud-voor-

zitter van de Dorpsraad Jos Schlangen 

kroop bijvoorbeeld in de huid van de 

burgemeester en vertelde imposant 

over Princenhage in de trouwzaal. In de 

Johanneskerk kon men ’s middags ge-

nieten van poppentheater Irene Laros. 

Na zaterdag 12 september hebben 

vele mensen een selfi e met Vincent van 

Gogh. Tevens was het Princenhaags mu-

seum geopend. 

Klapper
De grootste klapper was toch wel het

initiatief van ons eigen redactielid Ron 

van Zundert: een speurtocht door 

Princenhage in het thema Vincent van 

Gogh, door hem zelf samengesteld. 

Talloze mensen liepen deze speurtocht 

met hun kinderen. 

Kunst 
Wie de moeite had genomen om bij Sinte 

Maerte binnen te kijken kon genieten van 

prachtige en diverse kunstuitingen van 

de leerlingen binnen het thema Vincent 

van Gogh. 

Op deze pagina vindt u enkele foto’s van 

Open Monumentendag. Meer foto’s kunt 

u vinden op onze site www.wijkbladprin-

cenhage.net  

Vincentbiertje op het terras.

Vincentbiertje op het terras.
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Aogse aardappeleters.

Selfi e met Vincent van Gogh.

Het Princenhage’s mannenkoor.

Aogse aardappeleters.

Burgemeester Jos Schlangen.

Opperste concentratie.

bol van de activiteiten
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UITNODIGING 5E PRINCENHAAGS
GOLFKAMPIOENSCHAP

Wanneer  Zondag 18 oktober 2015
Waar  Golfpark ‘De Turfvaert’, Rijsbergen
Met wie  48 Aogse Golfers
Prijzenpot  U maakt kans op eeuwige roem (en leuke prijzen)
Kosten  € 75,00 all inclusive

Dankzij onze sponsoren hebben we de bijdrage voor dit evenement 
beperkt kunnen houden tot € 75,00 per deelnemer inclusief lunch en 
buffet exclusief drankjes. Partners of vrienden zijn van harte welkom 
tijdens het buffet (extra bijdrage € 25,00 p.p.).

Aanmelden
Stuur vóór 1 oktober een mail: cjafoesenek@ziggo.nl

Carlo Foesenek, Ben Sprenkels en Jurgen Quaars

Programma
09:00  Ontvangst met koffi e en thee
09:15  Welkomstwoord wedstrijdleiding
09:30  Warming up
10:00  Aanvang wedstrijd (stableford)
14:20  Binnenkomst eerste speler
14:30  Bijkletsen met een hapje en 
 drankje
17:00  Start borrel Don Qui John
18:00  Prijsuitreiking en buffet 
 Don Qui John

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
KAPELLENFESTIVAL

In café Het Roode Hert is op 26 
september een muziekfestival. 
De Blaoskaoken hebben diverse kapellen 
uitgenodigd om vanaf 20.00 uur te komen 
spelen.

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
KBO BREDA-WEST

DE MEIDENKIST

Vanaf 14.00 uur treedt Cees Prinsen op met de 
Meidenkist in de Princenhof, Princentuin 1. Deze 
zit boordevol spullen uit de tijd van vroeger. Van 
kleding tot lantaarns en nog veel meer. Cees 
vertelt daarover op zijn eigen sappige manier. 

De zaal gaat om 13.30 uur open en de kosten zijn 
€ 5,- (€ 7,- voor niet-leden) inclusief koffi e of thee 
en nog een consumptie. Denk aan uw lidmaat-
schaps- of betalingsbewijs.

ACTIVITEITEN AGENDAACTIVITEITEN AGENDAACTIVITEITEN AGENDAACTIVITEITEN AGENDA

DINSDAG 29 SEPTEMBER 
SAMBABAND PERCUSSAO ZOEKT 

NIEUWE LEDEN

Al 10 jaar lang treden de leden van Sambaband 
Percussao op in binnen- en buitenland. Ook 
verzorgen ze elk jaar Samba Breda. Sinds kort 
repeteren ze in de Dobbelsteen in Princenhage, elke 
dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. 
Op het moment is er weer plaats voor enthousiaste 
nieuwe leden die gevoel voor ritme hebben en bij 
het geluid van de Samba niet stil kunnen blijven 
staan. Ben je muzikaal en vind je het leuk om af en 
toe op te treden met een leuke groep mensen? Dan 
ben je zeker welkom op de open  repetitieavond op 
dinsdag 29 september in de Dobbelsteen. Neem 
alvast een kijkje op www.percussao.nl. 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
SIGNEERSESSIE 

MARJAN VAN DEN BERG

Marjan van den Berg is journalist, schrij-
ver en columnist. Ze schreef met JOY 
haar eerste spannende roman, waarin ze 
speelt met de harde werkelijkheid van het 
leven. Op zaterdag 19 september is de 
signeersessie van Marjan om 14.30 uur in 
de Readshop, Haagweg 435.
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Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West)
Dreef 5

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
tel. 5213873. 
Weekdagen: tussen 9.00 en 12.00 en van 
13.30 tot 15.00 uur, behalve woensdag-
middag. Vanaf 1 oktober is het secretari-
aat alleen ’s morgens geopend.
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

MARTINUSKERK

Herfstzangavond: ‘Songs of Praise’
Woensdag 23 september 19.30-21.00 uur
Organist: Graham Kennett.
Iedereen is welkom en er worden liede-
ren gezongen uit onder meer het Nieuwe 
Liedboek, de Ev. Liedbundel en Joh. de 
Heer. De algehele leiding is in handen 
van ds. Saskia van Meggelen. Na afl oop 
staat de koffi e klaar in het Kerkenhuis. 
Toegang is gratis (vrijwillige bijdrage is 
welkom).

Oecumenisch ochtendgebed
In het kader van de Vredesweek is er, 
samen met de Martinusgeloofsgemeen-
schap, op donderdagmorgen 24 sep-
tember om 9.00 uur een gezamenlijk 
ochtendgebed in de Johanneskerk. Na 
afl oop is er koffi e in het Kerkenhuis.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-
nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel (06)22576592

Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmor-
gen van 09.30 tot 12.00 uur. De Straat-
raad komt bijeen op woensdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur. Meer informatie 
vindt u op www.annahuis.nl en www.
straatkrantbreda.nl 

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06)22576592

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. v. Wijk, tel.  8871215

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 19/20 september. 
25ste zondag door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. 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. Louise de Regt (fund); 
Ouders, opa en oma Kleemans-van de 
Kieboom.

Cursus Hadewijch
In een cursus van zeven bijeenkomsten 
kunt u kennis maken met de eerste dich-
teres in onze literatuurgeschiedenis. 
Deze spirituele vrouw schreef geestelijke 
liederen en visioenen. De bijeenkomsten 
zijn op maandagavond in het parochie-
huis op 21 sep-
tember, 5 en 19 
oktober, 2, 23 en 
30 november en 
14 december, 
van 20.00 tot 
22.00 uur. Kosten 
incl. koffi e/thee 
€ 15,00. Opga-
ve voor 18 sep-
tember op tel. 
5213873 of via 
email: adrielint@
rkbredawest.nl.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Zondag 20 september
Op deze zondag is er om 10.00 uur een 
Dienst van Schrift en Tafel, waarin voor-
gaat ds. Saskia van Meggelen.
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RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

HOEZO
 T.H.T.?

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   2 21-01-15   12:17

Vestiging Breda Esserstraat 79, BREDA T 076 - 514 74 44 
Vestiging Chaam Bredaseweg 4, CHAAM T 0161 - 492 508

E-mail:verzekeringen@ackoijen.nl 

www.ackoijen.nl

Geopend maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 u

■ Persoonlijk en onafhankelijk 
hypotheekadvies

■ Verzekeringen particulieren  
en zelfstandig ondernemers

■ Pensioenadvies
■ Bankzaken, wij zijn uw RegioBank!

Stap gerust binnen in een van onze twee vestigingen. 
Onze gekwalificeerde en gecertificeerde adviseurs kijken
samen met u naar de mogelijkheden.

Hypotheken 
Pensioenen 
Verzekeringen
Sparen
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