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In november kan er getennist worden
Na zes intensieve jaren 
met voor- en tegen-
spoed is de Stichting 
Tennispark Princenhage 
op 9 september einde-
lijk eigenaar van de grond geworden. 
De realisatie van het tennispark kan 
beginnen. De eerste stap is gezet: het 
kappen van de bomen op vrijdag 18 
september. 

Een nieuw tennispark komt er niet zo 
maar. De aanleg kost aardig wat geld. 
Voor het benodigde krediet waren twee 
borgstellingen nodig. Een van de ge-
meente Breda en één van de Stichting 
Waarborgfonds Sport. Inmiddels zijn de 
borgstellingen ontvangen en verzonden 
naar de bank. En dus kan men nu aan de 
slag om het tennispark te realiseren.

Vier all-weatherbanen
Een dezer dagen kan de leverancier van 
de tennisbanen aan de slag om de eer-
ste spade de grond in te steken voor de 
realisatie van vier all-weather banen. De 
verwachting is dat de banen eind novem-
ber klaar zullen zijn.

Parkpaviljoen wellicht vertraagd
Het enige minpuntje is dat de komst van 
het parkpaviljoen (in de vorm van ge-
schakelde bouwunits) wellicht iets langer 
op zich laat wachten. Het vertrouwen is 
er op een goede afl oop maar dat is af-
hankelijk van de zakelijke afwikkeling van 
twee externe partijen. Mocht het park-

paviljoen niet tijdig worden opgeleverd, 
dan komt er een andere tijdelijke oplos-
sing. In ieder geval zal er een sfeervol 
onderkomen zijn waar iedereen zich kan 
omkleden, douchen en nakletsen aan de 
bar over de zojuist gespeelde partij. 

Terug in de tijd
Al in 2009 ontstond het idee voor een 
tennispark voor en door de inwoners 
van Princenhage. Een heus burgerini-
tiatief leidde tot de oprichting van een 
vaste initiatiefgroep. Deze initiatiefgroep 
heeft er werkelijk alles aan gedaan wat 
nodig is om tot realisatie over te kunnen 
gaan: grond aankopen, juridische struc-
tuur opzetten, inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel regelen, fi nancierings-
mogelijkheden onderzoeken en regelen, 
vrienden en leden werven, bestuurs-
leden benoemen, werkgroepen instellen 
voor de accommodatie, de fi nanciën, de 
organisatie en de communicatie, de om-
gevingsvergunning aanvragen tot en met 
zelfs de aanvliegroute van vleermuizen 
veiligstellen. Aan alles is gedacht.

Kriebelen
Mocht het gaan kriebelen bij u om ook 
lid te worden omdat het tennispark er nu 
toch écht gaat komen, dan vindt u alle 
informatie op de site www.tennispark-
princenhage.nl. 
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Met het kappen van de bomen is de realisatie van het tennispark begonnen

W I J K B L A D

Eindelijk realisatie tennispark Princenhage

Door Armin Floren

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Heremiet 14
Breda

Vraagprijs: 
€ 259.000,-- k.k.

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

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun,
regel en organiseer om zo samen met de 

nabestaanden op een respectvolle,
eigen manier tot een passend 

afscheid te komen.”

Ellen Oostdam, uitvaartverzorgster
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De organisatie mik-
te vooraf op ongeveer 
1000 deelnemers en die 
verwachting is uitgeko-
men. Op zondag 20 sep-
tember was het weer als vanouds bij 
de Tien van ’t Aogje: perfect sfeertje en 
gezelligheid troef. Voorzitter Peter van 
der List kletste zelf het geheel moeite-
loos en met de nodige humor aan el-
kaar.

Op de verschillende afstanden werd 
weer behoorlijk goed gepresteerd en er 
sneuvelden diverse records. De organi-
satie had ook de kersverse burgemees-
ter van Breda Paul Depla weten binnen 
te hengelen die de 5 kilometer liep in een 
tijd van 24:28. Winnaar Omar Bakkali was 
toen al ruim 9 minuten binnen in een tijd 
van 15:19. Een nieuw parcoursrecord en 
goed voor €100.

Weggeschoten
De tien kilometer-wedstrijdloop werd 
weggeschoten door wethouder Paul de 
Beer. Deze wedstrijd werd evenals vo-
rig jaar gewonnen door Colin Beekers in 
een tijd van 31:31. Dat is voorwaar een 
prestatie van topniveau, wetende dat het 
wereldrecord op de 10 kilometer 26:44 is. 
Ook bij de tien was een politiek kopstuk 
te zien: wethouder Patrick van Lunteren. 

Maar bovenal ging het om alle overwin-
ningen die de mensen op zichzelf boek-
ten. Of in enkele gevallen: mensen die 
zichzelf lelijk tegenkwamen. Ook dat is 
sport. 

Familieloop
Het gemoedelijkste gedeelte wordt altijd 
voor het laatst bewaard: de familieloop. 
De Princenhaagse scholen waren goed 

vertegenwoordigd. Het was aandoenlijk 
om te zien hoe de allerkleinsten met hun 
ouders  de rondjes liepen. Eerst werden 
ze natuurlijk goed opgewarmd door SKIP. 
We maakten vele vele foto’s van dit ge-
weldige evenement. Deze vindt u terug 
op onze site www.wijkbladprincenhage.
net.

Start van de 5 kilometer

Door Armin Floren

Elfde Tien van ’t Aogje 
perfect verlopen

Diverse parcoursrecords sneuvelen

Burgemeester Depla liep de 5 kilometerOpwarmen voor de familieloop

Ron loopt voor ‘t Wijkblad
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SKIP Got Talent op zoek 
naar verrassende acts
Al meer dan vijftien jaar 
is de playbackshow van 
SKIP een begrip. Twee 
avonden lang laten kin-
deren in de Koe het bes-
te van zichzelf zien. Toch gaat SKIP 
het over een andere boeg gooien. Dit 
jaar vindt op 9 en 10 oktober SKIP Got 
Talent plaats. 

Op zaterdag 12 september hebben de 
kinderen nog mogen genieten van het 
Back 2 Schoolfeest in de Dorpswei. Het 
was een daverend succes. “Er waren 
zo’n 140 kinderen die met veel plezier 
op onze kussens en met onze spellen 
hebben gespeeld”, vertelt voorzitter Rick 
van Buel. “In de avond hebben we een 
barbecue gehouden voor al onze vrijwil-
ligers. “Want we kunnen organiseren wat 
we willen, zij moeten het toch voor ons 
willen doen”, zegt Rick dankbaar.

Alles kan
En dit jaar organiseert SKIP dus voor het 
eerst SKIP Got Talent. Kinderen van de 
basisschool met een bepaald talent kun-

“We gaan mee in wat de kinderen willen”

Door Ron van Zundert nen zich opgeven voor deze show. Hier-
bij kan gedacht worden aan turnen, zin-
gen, dansen, zingen, playbacken of iets 
volstrekt anders. Op vrijdagavond 9 okto-
ber is het toneel voor de groepen 6 tot en 
met 8. Zaterdagavond 10 oktober mogen 
de talenten van groep 1 tot en met 5 laten 
zien wat ze kunnen. Inschrijven kan via 
de website van SKIP. Kinderen kunnen 
zich nog opgeven tot 28 september. 

Nieuw
Op de vraag waarom het anders moet 
antwoordt Rick van Buel: “De kinderen 
willen iets anders. Ze willen zingen, dan-
sen of gewoon iets vertellen. We moeten 
meegaan in wat de kinderen willen. Na-
tuurlijk mag er ook nog steeds geplay-
backt worden.” 

SKIP gaat zorgen voor een compleet 
nieuw decor waarbij ze zich laten inspi-
reren door Holland Got Talent. De am-
bitie is ook om het licht en geluid nog 
professioneler aan te pakken. “De eerste 
inschrijvingen zijn al binnen. Zo weet 
ik dat er onder andere een goochel act 
tussen zit”, aldus de voorzitter. Duide-
lijk is wel dat SKIP talent heeft voor het 
organiseren van dit soort activiteiten. 
We kijken uit naar de talenten die de 
Princenhaagse jeugd ons in de Koe 
zullen voorschotelen.

De winnaars van 2014

W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl
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Regelmatig geeft een bekend gezicht uit de 
wijk Princenhage zijn of haar humoristische 
kijk weer op het dagelijks leven in ‘t Aogje in 
deze column. Suggesties zijn welkom!

“Hoe schoon is het Aogje, 
van voor en opzij” 

Enige mate van chauvinisme betreffende 
het eigen dorp kan de Princenhagenaar 
niet worden ontzegd. Wie een activiteit 
of evenement in ons o zo geliefde dorp  
bezoekt, hoort vaak “Da kan toch ok 
alleen maor in ’t Aogje eej”. Alsof men 
ergens anders geen hardloopwedstrijd 
kan organiseren, of een carnavalsfeestje 
bouwen, of een vrijmarkt. En tóch denkt 
menigeen dat ’t Aogje uniek is. Zelfs 
zó uniek dat er een eigen volkslied ge-
maakt moest worden. Toegegeven: dát is 
speciaal, maar niet uniek. 

COLUMN Ons Volkslied zag het levenslicht op 
30 januari 1970 en werd voor het 
eerst vertolkt tijdens het Prinsgeburen-
feest in ’t Kielegat door Cees Hoosemans 
als prins Knillis de Eerste. Misschien 
was het wel een patriottistische  aankon-
diging van weder afscheiding van Breda, 
of hadden we niet langer zin om flauwe-
kul te zingen over een paarse heide en 
onbeduidende rivieren als Mark en Aa, 
onze rivieren zijn immers veel mooier.
 
Op gezette tijden wordt ons volkslied ge-
zongen en voelt de import-Princenhage-
naar zich gedegradeerd tot buitenstaan-
der omdat hij het ingezette lied niet 
kent. Weten dat er iets plechtigs gebeurt 
weet de nep-Princenhagenaar wél, want 
welk ander lied dan een volkslied zing je 
met de hand op het hart en het hoofd-
deksel afgenomen? Er zijn zelfs neppers 
die mee pleebekken om te laten zien dat 
ze er wel degelijk bij horen. Haha, een 
Princenhagenaar word je niet zomaar. 

Gelukkig weet de échte Princenhagenaar 
wel degelijk wat hij zingt. Deze weet 
precies waor de Bieloop stroomt, dat de 

blauwe un rooie is, de Titaai een straat 
en een buurt Tien Geboje heet. De échte 
kent precies dat éne  speciale plekje: de 
Galderse Hei waar we samen met onze 
brakken in het weekend genieten van de 
Aogse natuur. 

Het zit allemaal in ons hart en elke recht-
geaarde Princenhagenaar droomt er 
’s avonds over in zijn bedje. De eerstvol-
gende opvoering is weer op 7 november
als die nieuwe prins  het voor het volk 
zal zingen. Ik durf te wedden dat hij 
nu hard aan het oefenen is om alles te 
onthouden. Tenzij het een échte is. 

Armin Floren
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Vanaf 1 oktober gaat The Readshop verder 
onder de naam MultiBoek Princenhage. Na 
vijf jaar Readshop willen Wim en Netty Men-
sen weer zelfstandig zijn en onder het juk 
vandaan van The Readshop franchise. Zij krij-
gen nu alle vrijheid om MultiBoek Princenhage naar eigen 
inzicht in te richten. Vanwege de recente commotie over de 
postbussen en de aangekondigde veranderingen werd het 
tijd om eens langs te gaan. 

Behalve de naam verandert ook het PostNL servicepunt. De 
winkel wordt al vijf jaar gerund door Wim en Netty en is naast het 
postkantoor een vertrouwd adres voor (jeugd)boeken, snoep, 
geschenken, kantoorartikelen, speelgoed en tabak. 

Balie
Wim: “Sinds 1 september heeft de winkel een PostMasters balie. 
Dat betekent dat een pakket niet alleen met PostNl maar ook 
bijvoorbeeld met DHL, UPS of DPD verzonden kan worden. Het 
grote voordeel hiervan is dat  een pakket van €6,95 standaard 
van Postnl nu aangetekend en verzekerd wordt verzonden door 
DPD voor hetzelfde bedrag, compleet met een track & trace 
code.” 

Keukenontwerper
Vóór deze boekwinkel hebben we in mijn vakgebied een be-
drijf gerund: ik ben namelijk keukenontwerper van beroep en we 
hadden bijna twintig jaar een keukenspeciaalzaak. Vijf jaar ge-
leden besloten we dat Netty aan de beurt was”, lacht Wim. “Zij 
komt uit het boekenvak en heeft 
alle vakdiploma’s voor het runnen 
van een boekwinkel. We vervullen 
een buurtwinkelfunctie en de be-
woners van Princenhage rekenen 
op ons. We leven mee met onze 
klanten en andersom delen onze 
klanten lief en leed met ons”.

Over Postnl!!
“We hebben nooit overwogen te 
stoppen met het postkantoor, het 
is ons overkomen. PostNL besloot 

The Readshop wordt MultiBoek Princenhage
in korte tijd 1100 van de 2600 vestigingen te saneren. Wij zijn 
blij dat wij een goed alternatief kunnen aanbieden met PostMas-
ters. Daarnaast zijn wij ook een DHL parcelshop geworden. In 
gewoon Nederlands betekent dat we al uw pakketten met ver-
zendbedrijf DHL versturen.” 

Verder vertellen
Ik vraag Wim wat hij nog verder wil vertellen over MultiBoek. 
“Veel mensen weten niet dat we naast boeken, tijdschriften, ta-
bak en post ook een ruim vernieuwd assortiment wenskaarten 
hebben en leuke cadeautjes met een inblikservice. Loopt als 
een trein! Vanaf medio oktober willen wij het assortiment speel-
goed verder uitbreiden en dan met name houten speelgoed.”

Door Helma Raaijmakers 

Op zondag 27 september organiseren Stichting C.C. ’t Aogje
en SGAP voor de twaalfde maal de Weilandgames op de 
Dorpswei aan de Dreef. Het spektakel begint om 12.00 uur 
en rond 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. 

Maximaal 10 teams zullen hun krachten meten en strijden om 
de eer en de prijs van €100. De deelnemende teams werken 
zes onderdelen af, waaronder een hindernisbaan, een waterg-
lijbaan en tactische en denkspellen. Presentatie is ook dit jaar 
weer in handen van Ronald Huismans. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door “De Banoli’s”. Voorgaande edities van de 
Weilandgames gaven volop plezier en spektakel voor zowel 
deelnemende teams als toeschouwers. Entree is gratis.

Weilandgames 2015
Sport en spektakel

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

BALLETSCHOOL     NANA VANDERP LUY M
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Project Kung Fu 
Panda zoekt steun

“Ze hebben echt veel pech gehad”

“Als taalmaatje kwam 
ik in aanraking met een 
Chinese vrouw die ook 
nog moeder was van 4 
kinderen”, vertelt Yvette Hörchner. In 
beginsel gaat het erom dat je iemand 
voor een periode van één jaar onder-
steunt op het gebied van taal. Na dat 
jaar vraagt Humanitas je te stoppen om 
zo weer met een ander aan de slag te 
kunnen. “Omdat ik zag dat hulp nood-
zakelijk bleef, kon ik moeilijk afscheid 
nemen van deze vrouw”, stelt Yvette.  

‘In de periode die dan volgt komt het 
gezin waar Yvette zich voor inspant in 
steeds zwaarder weer terecht. Een schei-
ding, een faillissement, een slepende 
rechtszaak, tegenslagen volgen elkaar in 
rap tempo op. Bovendien woont de moe-
der in een huis met twee kleine slaapka-
mers die voor de opgroeiende kinderen 
eigenlijk niet voldoen.

Kamers aanpakken
“Ik liep al een tijd met het idee om de ka-
mers van de kinderen aan te pakken en 
afgelopen voorjaar heb ik dat gedaan. 
Met de hulp van een sponsor hebben we 
de kinderkamers kunnen inrichten, stof-
feren en voorzien van twee hoogslapers. 

Door Ron van Zundert Beneden hebben we een grote wand en 
een inbouwkast geplaatst. En voor die 
laatste twee grote uitgaves zoek ik eigen-
lijk nog sponsors”, verzucht Yvette.

Stichting Steungezin Breda
“Ik heb voor dit project – dat ik Kung Fu 
Panda noem - een profi el aangemaakt bij 
Stichting Steungezin Breda. Daar kunnen 
minderbedeelden facturen of wensen op 
plaatsen. En mensen met een ruimer in-
komen kunnen de profi elen bekijken en 
beslissen wat zij willen sponsoren. Hulp 
dichtbij huis, die zeker aankomt en waar 
je een hoop goed mee kunt doen”, legt 
Yvette uit. 

Potje
Bij Bachman heeft Yvette voor haar pro-
ject Kung Fu Panda een potje neergezet 
waarin mensen wat geld kunnen doen. 
Verder is het mogelijk om via de web-
site www.steungezin.nl dit mooie project 
te steunen. Op een gebruiksvriendelijke 
manier kun je daar kleine en grote factu-
ren voldoen. “En misschien is er in of om 
Princenhage een bedrijf dat zich aan dit 
goede doel wil verbinden. Ik hoop dat dit 
gaat lukken, want de situatie waarin deze 
mensen zitten is Nederland onwaardig”, 
besluit Yvette. 

WHAT’SAPPENING?
Het Wijkblad Princenhage zoekt naar 
mogelijkheden om de jeugd 
meer bij het blad te betrekken. In 
deze editie de introductie van de 
rubriek WhatsAppening? Twee kinde-
ren uit groep 8 interviewen iemand 
door middel van een WhatsApp-
gesprek. 

Vandaag in deze serie Mara Mertens 
en Sascha Marcus die appen met 
een bekende Princenhagenaar. Deze 
week is dat Peter van der List.
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De Vincent-activiteiten gaan literair
Vincent Vincent Vincent 

Het Princenhaags 
Museum is op zondag 
27 september het toneel 
van een heuse brieven-
wedstrijd. Van 13:00 tot 
17:00 uur lezen middelbare scholie-
ren hun brief aan Vincent van Gogh 
voor. Op zaterdag 3 oktober is dan een 
Literaire Avond in de Johanneskerk 
met afwisselend voordrachten over 
Vincent van Gogh, verschillende mu-
ziekoptredens en het voorlezen door 
de winnaars van de Brievenwedstrijd.

De opdracht aan de scholieren is om een 
brief aan Vincent van Gogh te schrijven 
in hun eigen handschrift over hun bele-
ving van Vincent de schilder en Vincent 
de brievenschrijver. Van Gogh heeft hon-
derden brieven geschreven, voorname-
lijk aan zijn broer Theo. Ze staan allemaal 
op internet.

Wat vind je?
Wat vind je van Vincent de schilder en wat 
vind je van Vincent de brievenschrijver? 
Dat zijn de vragen waarmee de scholie-
ren op pad zijn gestuurd. Onderbouw je 
brief met feiten en je eigen interpretatie 
van de artistieke nalatenschap van Vin-
cent van Gogh. Een jury beoordeelt de 
brieven op woordkeus, stijl, opbouw en 
voordracht. Deelnemende scholen mo-
gen vijf scholieren afvaardigen voor deze 
bijzondere voorleesmiddag. De beste vijf 
briefschrijvers dragen hun brief ook weer 
voor op de Literaire avond op 3 oktober, 
waar de uiteindelijke winnaar bekend 
wordt gemaakt, die een speciale trofee 
ontvangt.

Literaire Avond
De brieven van Vincent staan centraal in 
drie korte lezingen op de Literaire Avond. 
Pien Storm van Leeuwen vertelt een 
verhaal over Vincent en de natuur, Rob 
van Uden, oud-pastor van Princenhage, 
geeft zijn visie op Vincent en het geloof 

en Ben Verschuren verzorgt een lezing 
over Vincent en de literatuur. De muzikale 
omlijsting bestaat uit een koorversie van 
Starry starry night en twee liederen van 
Saint-Saëns, uitgevoerd door vocaal en-
semble s’OTTOvoces en het lied De om-
mekeer voor bas en orgel dat speciaal 
is gecomponeerd door Ben Verschuren. 
Een Engelse kerkhymne, zoals vermeld 
in een van Vincents brieven, zullen alle 
aanwezigen gezamenlijk ten gehore 
brengen.

Postuum inspireren
Vincent van Gogh is 125 jaar geleden 
overleden en weet de wereld postuum 
al 125 jaar te inspireren. Reden voor een 

groep Princenhaagse initiatiefnemers om 
in te springen op het Van Gogh-jaar 2015 
door de verbanden tussen Princenhage 
en de wereld van Vincent van Gogh te 
laten zien in allerlei activiteiten. Op www.
vincentvincentvincent.nl vindt u het ge-
hele activiteitenprogramma. Tot en met 
zondag 4 oktober is de expositie Vincent 
Vincent Vincent nog te bezichtigen in het 
Princenhaags Museum.

Door Alexandra Middendorp

Princenhaags Museum.
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B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA

Haal ook het maximale uit 
uw belastingaangifte! 
De experts van A.C. Koijen weten exact 
hoe ze uw belastingaangifte moeten 
regelen. Want naast onze deskundigheid 
staat maatwerk altijd voorop om voor u 
het maximale uit de aangifte te halen. 
Ongeacht of u particulier bent of een 
eigen onderneming heeft. Laat dus geen 
kansen liggen! 
     
   
  

www.ackoijen.nl

A.C. Koijen & Partners
vakkundig, betrouwbaar en no-nonsense

Esserstraat 79, Princenhage, Breda  -  076-5147444
Bredaseweg 4, Chaam  -  0161-492508

Uw administratie van A-Z geregeld.
Eigentijds maatwerk voor particulier en bedrijf. 
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De experts van A.C. Koijen weten exact 
hoe ze uw belastingaangifte moeten 
regelen. Want naast onze deskundigheid 
staat maatwerk altijd voorop om voor u 
het maximale uit de aangifte te halen. 
Ongeacht of u particulier bent of een 
eigen onderneming heeft. Laat dus geen 
kansen liggen! 
     
   
  

www.ackoijen.nl

A.C. Koijen & Partners
vakkundig, betrouwbaar en no-nonsense

Esserstraat 79, Princenhage, Breda  -  076-5147444
Bredaseweg 4, Chaam  -  0161-492508

Uw administratie van A-Z geregeld.
Eigentijds maatwerk voor particulier en bedrijf. 
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ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
SIGNEERSESSIE 

TOSCA MENTEN

De beroemde kinderboekenschrijfster 
Tosca Menten, bekend van Dummie de 
mummie, komt op zaterdag 26 septem-
ber naar Princenhage. Om 14.00 uur ver-
zorgt zij samen met het opstap- en op-
leidingsorkest van harmonie Cecilia een 
spetterend optreden in de Martinuskerk. 
De kerk is vanaf 13.30 uur open. Na af-
loop kunnen de kinderen Tosca Menten 
ontmoeten en een boek laten signeren of 
er een aanschaffen. De toegang is gratis.

NIET VERGETEN!
ZONDAG 

27 SEPTEMBER  
GROEN WIT

Zondag 27 september vindt de Bredase derby plaats tussen Groen-Wit 1 en Boeimeer 1. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Alle Groen-Wit supporters zijn welkom!

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
MODESHOW IN

PRINCENHOF

Op zaterdag 26 september organiseert 
Vander Klooster een modeshow in Prin-
cenhof met de nieuwe najaarscollectie. 
De show begint om 10.00 uur op Prin-
centuin 1 en is gratis te bezoeken. Aan-
sluitend is er een verkoop. Voor nadere 
informatie, tel. (076) 530 97 91

ZONDAG 27 SEPTEMBER BEIERS OKTOBERFEST
Traditiegetrouw organiseert het Bierre-clame Museum voor de 24ste keer het Beiers Oktoberfest. Vanaf 17.00 uur is iedereen (in dirndljurk of lederhosen) welkom op Haagweg 375. Natuurlijk ontbreekt blaaskapel “Die Edelweiss Buben” niet. Zij weten als geen ander hoe een Beiers feest gemaakt wordt. De entree is gratis.

DONDERDAG 1 OKTOBER
VARIA-AVOND 
WESTERWIEK

Donderdag 1 oktober is er weer een va-
ria-avond voor 50-plussers uit Wester-
park en Tuinzigt in Westerwiek.  Voor de 
tweede keer wordt de rik- en jokercom-
petitie gehouden. De overige deelnemers 
maken een herfstkrans. Vanaf 19.00 uur 
is de zaal open. Kosten bedragen €2,50. 
Gewoon gezellig een praatje komen ma-
ken kan natuurlijk ook. En dat is gratis!.

VRIJDAG 2 OKTOBER 

WANDEL EN MATCH 

Op vrijdag 2 oktober kun je om 

10.00 uur gezellig een uurtje 

wandelen, voor frisse lucht én een 

praatje. Princenhof, Princentuin 1, 

tel. (076) 530 97 91.
tel. (076) 530 97 91.

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

OPROEP

GEZONDHEID

AANBOD

TE HUUR

Oproep voor een geluidsman. Zanggroep & Blaasorkest  
’t Ploegeske is op zoek naar een vrijwilliger om onze eigen 
geluidsinstallatie tijdens optredens te bedienen. Inlichtingen 
bij Henk van Wijngaarden, Tel. 076-5224670

Tai Chi voor beginners in Prinsenbeek!! Iedere Woens-
dag avond van 18:30 tot 19:30 in Sporthal De Drie Linden te 
Prinsenbeek. Je oefent tai chi om te ontspannen, voor meer 
innerlijke rust en kalmte, je wordt flexibeler en ontwikkelt een 
betere balans. Info: 076-8885251, http://on.fb.me/1Nx7YKv

Biedt zich aan: 
TUINMAN 

voor het onderhoud van uw tuin. 
Telefoonnummer: 076 - 5215845

TE HUUR garageboxen, nabij Ln.v.Mertersem en  
Heuvelplein, geen Electra/water, huurprijs € 85,= p.mnd. 
Looptijd huurovereenkomst min. 12 mnd, borg 2 mnd.  
Info: pieter@uno-a.nl.

OPROEP

TE KOOP

TE HUUR

Op 28-11-2015 organiseert C.C. ’t Aogje de 29e DORPS-
KWIS PRINCENHAGE voor Princenhaagse (vrienden)
clubs, verenigingen e.d. DOE MEE! Geen uitnodiging ge-
had? Info op www.cctaogje.nl of bij W. Schoonebeek,  
tel. 06-12089654;  e-mail: dorpskwis@cctaogje.nl

Pompoenen en kalebassen te koop. Diverse kleuren 
en maten. Bv 4 kleine kalebassen voor €1,00. Verder heb-
ben we nog varkens en rundvlees van onze eigen dieren 
en kaas van onze koeien. Boerderijwinkel Hoeve Overa,  
Overaseweg 188 in Breda.

TE HUUR 
GARAGEBOX

Kwakkelhutstraat
Tel: 076-5219696 of 06-41012062

Yoga en qigong lessen overdag in kleine groepen,  
persoonlijke aandacht. Kijk op www.xingfubreda.nl hoe je 
met qigong en yoga weer in je natuurlijk gevoel van happiness 
kan komen. Of bel: Lian Kools 076-5228136/06-10494041. 
Tot ziens op de les!
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Zaterdag 3 oktober organiseert Vereni-
ging Princenhage Groen! de jaarlijkse 
najaarssnoei. Op twee zaterdagoch-
tenden per jaar wordt de groenstrook 
rondom de Doelakkerstraat onderhou-
den en schoongemaakt. Dat voorkomt 
dat de gemeente negentig procent van 
de struiken van de groenstrook rooit.

Om 9.00 uur staan de koffi e en de thee 
klaar bij de tent op het veld voor Potten-
bakkerstraat 49-65. Het werk wordt ver-
deeld en rond 9.30 uur start het snoei-, 
opruim-, verf en plantwerk. Halverwege 
de ochtend brengen mensen koffi e, thee, 
fris en iets lekkers rond zodat de harde 
werkers hun energieniveau wat kunnen 
aanvullen! Om uiterlijk 13.00 uur stopt de 
arbeid.

Feestlunch
Na gedane arbeid begint de feestlunch 
bij de tent. De bedoeling is dat iedereen 
wat lekkers meeneemt in de hoeveelheid 
die hij zelf op zou kunnen eten. Dat wordt 
met z’n allen gedeeld. Een soort verlate 
burendag dus! Om in te kunnen schat-

De groenstrook van de Doelakkerstraat krijgt een onderhoudsbeurt

Snoeidag op 3 oktober
Vereniging Princenhage Groen! 

ten welke klussen er gedaan kunnen 
worden, is het handig dat de organisatie 
weet hoeveel mensen er komen. Graag 
aanmelden via de website www.princen-
hagegroen.jouwweb.nl, mailen naar prin-

cenhagegroen@gmail.com of bellen met 
Marie-Louise Ponti op (076) 514 69 45. 
Voor elke vrijwilliger is er een leuke ver-
rassing en van bierlokaal de Aogse Markt 
wordt een attentie verloot.

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

Koop een artikel van Esprit 
of EDC en maak kans op het 
winnen van 

€ 100,- shoptegoed

Deze actie loopt tot en met 
31 oktober. Kom snel langs 
in de winkel!
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Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West)
Dreef 5

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

Bereikbaarheid secretariaat
Weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur

MARTINUSKERK Elke dag is één pastor bereikbaar voor 
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenzegen 
en andere dringende vragen. U kunt te-
lefonisch contact opnemen via (06) 14 
96 21 11. Pastores: Paul Heye, Giny van 
der Korput, Adrie Lint en Henny Spooren-
Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 26/27 september. 26ste zon-
dag door het jaar.

Zondag 11.00 uur. Oecumenische vie-
ring met als voorgangers pastor Hen-
ny Spooren-Schaart en ds. Saskia van 
Meggelen. Het Martinuskoor verzorgt de 
zang.

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

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Riet van Bilsen.

Bedevaart naar Banneux
De bedevaartplaats Banneux in de Bel-
gische Ardennen wordt jaarlijks door 
500.000 mensen bezocht, waarvan zo’n 
40.000 Nederlanders. Het bestuur van 
Caritas Banneux Bisdom Breda nodigt u 
uit om deel te nemen aan het tridium van 
2 tot en met 6 oktober (volledig verzorgd 
incl. reisverzekering €295). Op 4 okto-
ber is een dagbedevaart. Bij voldoende 
deelname incl. reisverzekering en ver-
snapering €40. Opgeven bij Mieke Bril 
0164 612973 of email: banneux-breda@
hotmail.com

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Zondag 27 september: VREDE VERBINDT
Deze zondag is er geen kerkdienst in de 
Johanneskerk, maar iedereen is welkom 
om 11.00 uur in de Martinuskerk voor de 
oecumenische Viering in het kader van de 

Vredesweek. Voorgangers: pastor Henny 
Spooren-Schaart en ds. Saskia van Meg-
gelen.

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 

Voor kerkdiensten en het laatste 
nieuws: 
www.protestantsegemeentebreda.nl 

Voor uw agenda
Zondagmiddag 18 oktober 15.00 uur: 
Theaterconcert ‘De Mariamonologen’ in 
de kerk OLV Ten Hemelopneming in Prin-
senbeek.

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

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk, tel.  8871215
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Hallo allemaal, wij zijn 
een groep leuke en   
enthousiaste dames en 
heren die op zoek zijn 
naar gezellige en leuke 
vrijwilligers om ons een  
beetje te helpen.
 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

- Ons dartclubje, iemand die ons mee zou  
 kunnen helpen met tellen en opschrijven 
 van scores. 
- Ons wandelgroepje.
- Individueel leuke dingen doen (uitstapjes,  
 terrasje pakken).
- Liedjes zingen uit de oude doos. 
- Watertemperatuur opmeten bij mensen thuis of 
 andere klusjes.

Ben jij de persoon die we zoeken dan horen we 
graag van je!!! 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je  
bellen met 0651861414 of kom gezellig langs bij 
Woonvoorziening Heilaarstraat 104D.

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

Ook zo gesmuld van de aardbeien 
en frambozen bij de Aogse Brunch?

Tot december hebben wij ze voor U nog 
steeds elke dag vers uit eigen kwekerij.

Kom eens langs en laat U verrassen door 
onze boerderijwinkel met o.a. groenten en 
boeketten uit onze eigen pluktuin, allerlei 
lekkers van collega’s uit de buurt en een 
goed gevulde diepvries. 

Rene en Angela van Haperen 
Rithsestraat 128 • Breda • Tel 076 5142214

www.zomerfruit.net

Ook zo gesmuld van de aardbeien en frambozen bij de Aogse Brunch ?  
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