
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Wijkblad Princenhage 
zoekt vriendensupporters

Door de redactie 

Wijkblad Princenhage voorziet u weke-
lijks van een blad met het nieuws uit de 
wijk, achtergrondinformatie, aankon-
digingen van activiteiten en diverse 
andere rubrieken. Ook op Facebook en 
op onze nieuwe website zijn we actief 
om u van het laatste nieuws te voor-
zien. Dat u ons wekelijkse blad en onze 
overige mediakanalen bijzonder goed 
leest en waardeert bleek onlangs uit 
ons lezersonderzoek. 

Sinds dit jaar geven we helemaal onaf-
hankelijk het wijkblad uit. Er komt best 
veel voor kijken om een blad te maken. 
Allereerst is er een enthousiaste redac-
tie nodig en die hebben we! De redactie 
bestaat uit zeven personen die dit geheel 
op vrijwillige basis doen. U zult begrijpen 
dat het maken van ons Wijkblad veel geld 
kost. Het blad moet immers opgemaakt 
worden, gedrukt (6.500x), vervoerd en 
bezorgd (door 22 bezorgers) en dan 
hebben we nog hulp van de verdelers bij 
de Dobbelsteen.

Inkomstenbron
Onze enige inkomstenbron zijn de ad-
vertenties in ons Wijkblad Princenhage. 
We ontvangen verder geen enkele sub-
sidie. Inmiddels sloten al vele onderne-

mers een gouden- zilveren- of bronzen 
supporterscontract met ons af waar we 
heel blij mee zijn. Zonder advertenties is 
immers geen blad mogelijk. 

Ondersteunen
We kregen de eerste weken veel vragen 
hoe je als particulier het Wijkblad kunt 
ondersteunen. Daarom hebben we nu 
de mogelijkheid om vriendensupporter te 
worden. Als vriendensupporter kunt u het 
Wijkblad Princenhage fi nancieel steunen 
door een vriendendonatie te doen. 

Gouden vrienden: donatie vanaf €50.
Zilveren vrienden: donatie vanaf €25.
Bronzen vrienden: donatie vanaf €10. 
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Doet u ook mee?

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

Als u ons blad fi nancieel ondersteunt, 
dan wordt u vriendensupporter van het 
Wijkblad Princenhage. Nadat we uw do-
natie hebben ontvangen, dan plaatsen 
we uw naam op een speciale vrienden-
pagina op onze site (tenzij u liever ano-
niem blijft uiteraard: graag dan bij uw 
donatie vermelden: ‘geen naamvermel-
ding’). We zijn met elke donatie blij en 
danken u hartelijk bij voorbaat. 
U kunt uw donatie overmaken op NL 84 
RABO 0142 4973 63 t.n.v. stichting Wijk-
blad Princenhage, onder vermelding 
van uw naam, bijvoorbeeld ‘de heer Piet 
Paaltjes’.
Vriendelijke groet,
redactie Wijkblad Princenhage
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Dat de heren en dames 
van S.K.I.P. het talent 
hebben om leuke acti-
viteiten te organiseren 
wisten we al. Maar hoe 
was het gesteld met de talenten van 
de kinderen die deelnamen aan SKIP 
got talent? Uitstekend! S.K.I.P. had het 
een keertje anders gedaan. Jarenlang 
waren er playbackshows maar de po-
pulariteit van weleer was een beetje 
afgenomen. Daarom is het concept 
een beetje aangepast en verruimd. Het 
werd ‘S.K.I.P.’s got talent’, waarbij kin-
deren met kinderen met andere talen-
ten ook een podium kregen.

In totaal hadden zich veertien acts aan-
gemeld en in de loop van de avond 
bleek wel dat playbacken toch veruit het 
populairst was. De jury bestond uit Jan 
de Craen, Ron van Zundert en Aukje van 
de Ven. Zij hadden de zware taak om de 
winnaars te bepalen, maar ze kwamen er 
gelukkig samen uit.

Prijswinnaars
Bij de onderbouw waren de prijswin-
naars: Janna van ’t Westeinde, Pleun 
Rosdorff en Loïs Kaat. Bij de bovenbouw 
waren er meer deelnemers. Diesel Lam-
mers haalde het net niet met zijn soepele 
dansact (2e plaats) en ook vaste deel-
nemers Lobke Noorland en Merel Kollen 

grepen net naast de 
hoofdprijs (3e prijs). 
De winst ging naar 
Lisa Muermans en 
Darya Gungor.

Door Armin Floren

S.K.I.P.’s got talent
Vooral een hele gezellige ongedwongen avond

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

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

In oktober 30% KORTING 
op alles van Duplo.

Leuke acts.

Uit je dak op het podium!

Lisa en Darya zijn blij!

Originaliteit
De originaliteitsprijs ging naar Julia de 
Roo, Jolijn Huijbrechts, Merel en Roos 
van der Gracht. Het was vooral weer een 
hele gezellige ongedwongen avond, leuk 
gepresenteerd door Anna Smits, Kim van 
Beek en Gigi Willemsen. De kinderen 
en ouders hebben zeker genoten van 
S.K.I.P.’s got talent, en het publiek ook!
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Vincent leeft voort op 
Kbs Sinte Maerte

Wethouder Miriam Haagh bezoekt basisschool

deze school die zo in de voetsporen van 
Vincent van Gogh kunnen treden. Jullie 
zijn geweldig!”

Project van zes weken
Paul Kerkhofs benadrukte de intensiteit 
waarmee ‘zijn’ 700 leerlingen de laatste 
zes weken aan het werk waren. “In het 
kader van Vincent Vincent Vincent deden 
we mee aan de open monumentendag 
op 12 september. De leerkrachten had-
den een speurtocht naar Vincent in het 
dorp uitgezet, wat een groot succes was. 
Vandaag sloten we het project af met een 
tevreden gevoel bij ons, de leerkrachten, 
maar zeker ook bij de kinderen, die ‘Vin-
cent voort laten leven’!”

W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
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tititititititititititititi
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Afgelopen vrijdag kwam 
wethouder van onder-
wijs, zorg, wijkontwik-
keling en welzijn Miriam 
Haagh naar basisschool 
Sinte Maerte. Zij had via een van de 
leerkrachten te horen gekregen dat 
alle 700 leerlingen van de Sinte Mae-
rte aan een project hadden gewerkt, 
dat geheel in het kader stond van de 
125 jaar geleden overleden Vincent 
van Gogh. Uiteraard kwam ze graag 
een kijkje nemen. De directeur van de 
school, de heer Paul Kerkhofs, heet-
te de wethouder hartelijk welkom om 
haar vervolgens door een haag van 
applaudisserende kinderen rond te lei-
den langs alle kunstwerken. 

Door de kleutergroepen was een van de 
bekendste werken van Vincent van Gogh, 
de sterrennacht, op een ludieke manier 
‘nagebouwd’ in de hal van de school. Dat 
oogstte meteen al succes bij de wethou-
der. Ze verbaasde zich over zoveel cre-
ativiteit bij alles wat ze te zien kreeg en 
over alles wat haar door de ‘kunstenaars’ 
werd uitgelegd over hun werken. 

Leven uitgelicht
Het leven van Vincent van Gogh zoals 
zich dat 150 jaar geleden afspeelde werd 
op allerlei manieren uitgelicht. Zo werd 
de slaapkamer van Vincent zoals hij die 
schilderde, met bed, stoel en schilde-
rijtjes aan de muur op exact dezelfde ma-
nier opgesteld. Kinderen van groep acht 
schreven brieven aan Van Gogh, niet op 
de computer, nee mooie handgeschre-
ven brieven. 

Wethouder Miriam Haagh nam ruim de 
tijd om de tentoonstelling te bezoeken, 
maar kon echt niet in alle 29 klassen zijn. 
“Er zitten vast en zeker kunstenaars op 

Door Helma Raaijmakers

Van de redactie
De herfstvakantie komt er weer 
aan en dat betekent dat er op don-
derdag 29 oktober geen Wijkblad 
Princenhage uitkomt. Uw berich-
ten voor de periode 22 oktober tot 
en met 5 november moeten uiter-
lijk vrijdag 16 oktober bij ons bin-
nen zijn. Voor het Wijkblad Prin-
cenhage van 5 november vragen 
wij uw berichten uiterlijk 29 okto-
ber te mailen. 

De redactie
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Niets om aan
te trekken?
Wij hebben 
jouw look!

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

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag

Multiboek
Princenhage

Postmaster express 
in Multiboek Princenhage

Pakket aangetekend 
versturen
v.a. € 6,95

Verzekerd tegen zoekraken

Haagweg 435  •  4813 XD  •  Breda

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

Op een mooie locatie in de wijk “Princenhage”  
gelegen, verrassend ruime hoekwoning met diepe 
achtertuin, berging, achterom en vrij uitzicht over 
groenstroken en een speelveld. Achterzijde is 
uitgebouwd, voor is een ruime dakkapel geplaatst. 
De woning ligt aan een autovrij straatje en  
ligt gunstig t.o.v. de dorpskern van Princenhage  
met diverse winkels.
            Inh: ca. 365 m3,  Vrpr.: € 245.000,= k.k.

Tel.: 076-522 71 94 
lambregtsmakelaardij.nl

www.lambregtsenswe
ep.nl

TE KOOP: Pottenbakkerstraat 46
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Op zaterdag 28 november 2015 strijden weer maximaal 20 
teams tegen elkaar bij de 29e Dorpskwis Princenhage. Tij-
dens dit sportieve evenement zien we ieder jaar een aantal 
vaste deelnemers terug, maar Stichting C.C. ‘t Aogje ziet 
ook graag nieuwe deelnemers verschijnen. 

Deelname staat namelijk open voor iedere groep enthousias-
telingen, die de uitdaging aandurft. Het is dus niet zo, dat men 
een ‘offi ciële’ vereniging moet zijn. Ook een groepje vrienden, 
buren of collega’s kan deelnemen! Voor de clubs die nog niet 
bekend zijn met de Dorpskwis, volgt hier de opzet van de kwis-
dag. Om 16.30 moet een afvaardiging van elke ingeschreven 
club vier startopdrachten afhalen in De Koe. Deze moeten vóór 
19.30 uur uitgevoerd zijn. Daarbij mogen deelnemers alle hulp 
inschakelen die ze kunnen vinden. Deze opdrachten leveren 
punten op die van belang zijn later op de avond.

Voorronden
Bij het avondprogramma staat een team van vijf personen cen-
traal. Zij beginnen met vijf keer drie vragen en opdrachten. Ie-
dere keer krijgen ze voor drie vragen drie minuten de tijd om 
het juiste antwoord te vinden. Allerlei informatiebronnen mogen 
hierbij worden gebruikt. 

Halve fi nale
De acht teams met de meeste punten gaan rechtstreeks door 
naar de halve fi nale. Via een herkansing krijgen twee van de 
overige deelnemers de mogelijkheid om alsnog in de halve fi na-
le te komen. In de halve fi nale komt steeds een van de vijf team-
leden als ‘de specialist’ op het toneel om een vraag uit een van 
de vijf categorieën (Princenhage, sport, cultuur, algemene ont-
wikkeling en actualiteit) te beantwoorden. Er valt geld te verdie-
nen met de zogenaamde BONUS-vragen. In iedere ronde wordt 
een extra vraag gesteld en deze levert bij een correct antwoord 
direct €50 op, ook is er inwisseling mogelijk voor extra punten. 

Finale
De acht ploegen met de hoogste score plaatsen zich voor de 
fi nale, eventueel na extra schiftingsvragen Het puntentotaal bij 
de start van de fi nale is afhankelijk van de plaatsing in de halve 
fi nale: 1e  plaats – 8 punten, 2e plaats – 7 punten, … , 8e plaats 
– 1 punt. In de fi nale levert een goed beantwoorde vraag één 
punt op en een foutief antwoord één aftrekpunt. De teams die 
eindigen als eerste tweede en derde ontvangen een geldprijs 
van €250, €125 en €75.

Inschrijven
Voor inschrijfformulieren of informatie moet u zijn bij Willem 
Schoonebeek van de Werkgroep Dorpskwis, tel (076) 565 04 45 
of (06)12 08 96 54 of mail naar: dorpskwis@cctaogje.nl. Inschrij-
vingen moeten uiterlijk zaterdag 14 november 2015 in het bezit 
zijn van Stichting C.C. ’t Aogje!

Dorpskwis 
Princenhage

“11 brandende kaarsjes 
in de Mariakapel”

Wie laat 11 kaarsjes opsteken 
voor Maria in de kapel van de 
St. Martinuskerk? Dat deed vo-
rige week schrijver dezes. Liever 
gezegd: ik liet het doen, genoeg-
lijk toekijkend… en uit noodzaak. 
Moe. Ouderdom. 

Jip kwam héél onstuimig uit 
school. Hij wilde van alles maar 
wist niet wat eerst. We voetbal-
den op de Kwakkelhut, de voet-
balkooi in Tuinzigt en het veldje 
Heuvelplein. Hij was nog lang 
zijn energie niet kwijt. En toen 
zijn we rondom Princenhage ge-
fietst. We plukten bloemen; “die 
niet opa”, gilde Jip. Want ik pluk-
te dahlia’s en rozen die kennelijk 
net buiten de schutting van het 
huis stonden. We snoepten van 
de bramen en hij bleef verwon-
derd staan voor het houten kruis 
aan de Ettensebaan. Of hij daar-
op iets miste? Ik vroeg het me 
af. Zoals alle kinderen boeit me 
bij Jip (5) zijn verwondering en 
onschuld. Daarna zijn we door 
allerlei leuke weggetjes gefietst 
in west, waar de Bijloop uit-
stroomt richting parallelweg. 

Het was 18.00 uur. “Zullen 
we nog even in de kerk gaan kij-
ken?”, vroeg de kleine man. Die 
vraag beviel me. Ik was kapot. 
En in het kapelleke kon ik even 
rusten op een bangeske. “Mag 
ik een kaarsje opsteken, opa?”… 

COLUMN

Dat mocht hij. En hij heeft toen 
tegen Maria gezegd voor wie. 
Eerst een voor z’n mama. “Maar 
óók een voor papa”, zei Jip toen. 
Logisch! Door de houten materie 
heen waarmee u zo mooi bent 
uitgebeeld zag ik U glimlachen. 

“Ook een voor oma Coby”, stel-
de Jip. Ik knikte instemmend. 
“Maar dan ook een voor opa Ri-
nie”. Helemaal eens. Dat ben ik 
namelijk zelf. En dat je kleinzoon 
aan je denkt…nou ja, U kent de 
opa’s en de oma’s. Voor die en 
die; het werd een litanie. Jip had 
zin veel vlammetjes te zien bran-
den; voor het kindje Jezus dat 
u draagt ook. En waarom niet? 
Maar… het moet wel betaald 
worden. Dat had ik allemaal ge-
dacht en die gedachten komen 
wel terecht. 

Ik vond wel dat ik iets moest laten 
weten aan degene die de offer-
blok licht. Ik stopte er dan ook 
deze column in die eindigde als 
volgt: “Maar… òpdat er niet ge-
dacht wordt dat met kaarsen 
de hand is gelicht doe ik er 
toch maar dit woordje bij en… 
€5,50 voor de elf kaarsen die 
Jip heeft aangestoken. Er was er 
ook een bij voor alle mensen. 
Maar dat weet U!”

Rinie Maas

Zoiets ziede zelde:
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Vincent Vincent Vincent in 
Princenhage was een succes
De tentoonstelling Vincent Vincent 
Vincent was te gast in het Princen-
haags Museum, aan de voet van de 
begraafplaats het Haagveld. Daar waar 
de grootvader (dominee van de grote 
kerk in Breda), van de schilder Vincent 
en Oom VinCent die in Huize Merter-
sem woonde, met hun echtgenotes be-
graven liggen. Het Haagveld werd ook 
door kunstenaars gebruikt om hun 
kunstwerken te tonen. In totaal deden 
30 kunstenaars met diverse discipli-
nes mee.

 
‘De opening van de tentoonstelling was 
op 30 augustus in de Johannes Kerk, 
waar eens de vader van Vincent preekte. 
Aanwezig waren de achterkleinzoon van 
Anna van Gogh en de achterkleindoch-
ter van Theo van Gogh, die ons initiatief 
zeer waardeerden. In totaal zijn er 2011 
bezoekers geweest. Iedere zondag was 
er een wandeling met een gids, naar het 
Museum waarvoor zich per zondag rond 
de honderd bezoekers aanmeldden. Zij 
werden geleid langs de van Gogh be-
zienswaardigheden en langs de citaten 
uit 40 brieven die Vincent over Princen-
hage schreef en die te zien zijn op de 
etalages van de middenstand en op ra-
men van particulieren.

Leerlingen
De CKV leerlingen van Markenhage kwa-
men voor een rondleiding en maakten 
een werkstuk, evenals de leerlingen van 
Kbs Sinte Maerte en het Michaël Colle-
ge. Op die scholen zijn er door ons ook 
lezingen over Vincent en Princenhage 
gegeven. Niemand realiseerde zich dat 
de schilder Vincent zulke nauwe betrek-
kingen had met ons dorp. 
Op enkele weekenden lieten muzikanten 
hun speciaal gecomponeerde liederen 
voor dit evenement in het museum horen. 
Op zondag 27 september liet een gese-

lecteerd aantal middelbare scholieren 
hun “Brief aan Vincent” horen die zij voor 
de “Brievenwedstrijd” hadden geschre-
ven. De winnaar van de Brievenwedstrijd 
werd op 3 oktober op de Literaire avond 
in de Johannes Kerk bekend gemaakt. 
Lena Herzog van het Michaël College 
kreeg de eerste prijs met haar span-
nende brief en Mihaëla Rodideal van de 
Internationale School kreeg een welver-
diende tweede prijs.

Hartelijk dank
Op dezelfde avond werd er een lezing 
gegeven over Vincent en de natuur (Pien 
Storm van Leeuwen), de literatuur (Ben 
Verschuren) en het geloof (Rob van 
Uden). De avond werd muzikaal ver-
zorgd door s’OTTOvoces vocaal ensem-
ble, Noël Casteleyn zang en Olga de Kort 
orgel. Wij willen al onze sponsoren en ie-
dereen die ons geholpen heeft dit project 
te verwezenlijken hartelijk danken en we 
zullen zorgen dat Vincent Vincent Vincent 
in Princenhage in de toekomst nog van 
zich laat horen. Geschreven door Lidy 
Meier namens de initiatiefgroep, te mai-
len op: info@vincentvincentvincent.nl.

WHAT’SAPPENING?
In de serie What’s Appening maken we 
deze week kennis met Sam en Ieke.

Zij gingen een interview aan met 
iemand waarvan ze vooraf niet wisten 
wie het zou zijn. Tot hun eigen plezier 
was het vraaggesprek met meneer 
Frido, maar dat hadden ze eigenlijk al 
een beetje verwacht. 

De tentoonstelling in het Princenhaags Museum.

Winnares Lena Herzog.
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Werk van Princenhagenaar genomineerd 
voor Van Gogh wedstrijd

“Kaart op de zolder van het Princenhaags Museum was het startpunt”
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De Princenhagenaar 
Tjaard van Holten is 
genomineerd voor de 
nationale Van Gogh 
schilderwedstrijd. Zijn 
werk “Vincents geochromatische om-
zwervingen” maakte hij speciaal voor 
de tentoonstelling Vincent Vincent 
Vincent in het Princenhaags Museum. 
U kunt tot eind oktober uw stem uit-
brengen op dit uitermate geraffi neerd 
vormgegeven kunstwerk.  

Tjaard van Holten groeide op in Princen-
hage en zat er samen met z’n tweeling 
broer Rik - die ook op de tentoonstelling 
Vincent Vincent Vincent exposeerde - op 
de Eerste Rith. Zijn moeder Lidy Meier, 
die zelf ook betrokken was bij de tentoon-
stelling, vertelt: “Het kunstenaarsbloed 
zit een beetje in de familie. Tjaard is ei-
genlijk zijn hele leven al wel met schilde-
ren bezig geweest. Vanwege zijn werk 
als sociaal geograaf is hij nu in Chicago 
en krijgt hij de hele sfeer rondom de ten-
toonstelling en zijn werk niet zo mee. Dat 
vindt hij wel jammer natuurlijk.”

Omzwervingen
Het kunstwerk van Van Holten is op vele 
vlakken fascinerend. Hij heeft voor zijn 
werk negen stafkaarten gebruikt  van 
plaatsen uit de tijd waarin Vincent leef-
de. Het zijn de plaatsen waar Vincent 
het grootste deel van zijn werk schilder-
de: Etten, Den Haag, Nieuw Amsterdam 
(Drenthe), Nuenen, Antwerpen, Parijs, 
Arles en Saint-Remy-de-Provence. “De 
kaart van Etten vond Tjaard op de zolder 
van het Princenhaags Museum en dat is 
zijn startpunt geweest”, vertelt moeder 

Door Ron van Zundert Lidy. De kleuren 
die de kunstenaar 
gebruikt komen 
exact overeen 
met de kleuren 
die Vincent op die 
bewuste plaats ge-
bruikte. De tinten 
veranderen van de 
somberte van de 
lage landen naar 
de warme tinten 
van het zuiden in 
Frankrijk. Om zijn 
werk tot één ge-
heel te maken ging 
Van Holten uit van 
het portret dat col-
lega-kunstenaar 
John Peter Russell 
ooit van Vincent 
maakte.

Wedstrijd
Bij de opening van 
de nieuwe entree 
van het van Gogh 
Museum in Am-
sterdam mocht zijn 
werk in de videop-
resentatie van de 
grote hal en op 
het Museumplein 
in Amsterdam ge-
toond worden. En 
nu doet hij dus 
mee aan de Nationale van Gogh schil-
derwedstrijd. Moeder Lidy geeft aan dat 
haar zoon tamelijk overdonderd is in het 
verre Amerika en dat ze zelf vooral trots 
is op haar zoon. “Deze week was ik op 
de Sinte Maerte in zijn oude kleutergroep 
om over kunst te vertellen. Als je ziet hoe 

die kinderen dan aan je lippen hangen, 
dat vind ik pas echt een feest”, vertelt 
Lidy. 
Stemmen op het mixed media werk 
van Tjaard van Holten kan op: 
http://www.vangoghschilderwedstrijd.nl/
schilderij/3243. 

Vincents geochromatische omzwerving
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076-5977015 

info@advocaatboemaars.nl

Dreef 13a Princenhage

Betaal niet te veel huur!
1 oktober 2015 regels huurprijzen veranderd

B O E M A A R S
advocatenkantoor

( )

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

TOE AAN EEN 
NIEUW KUNSTGEBIT 
OF PROBLEMEN MET UW HUIDIGE? 

HART VOOR U EN UW MOND 

• KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
• SNELL E REPARATIES 
• GRATIS ADVIES
• 35 JAAR ERVARING 

OPEN DAG 
GEWOON EVEN 
BINNENLOPEN 

MASTBOSSTRAAT 78A BREDA T: 076 - 515 06 13 
MA-DO 9.00 - 16.00 UUR, VRIJDAG 9.00 - 12.30 UUR 

JB-SUPPORT
Jan van den Boogaard
Wiekslag 59
4901 ZW Oosterhout
Tel: 06 – 14451922
mail: info@jb-support.nl

JB-support biedt hulp bij uw administratie!

Het verzorgen, begeleiden en controleren van uw 
financiële administratie.
Komt u handen tekort en zoekt u iemand die efficiënt 
en zorgvuldig bij kan springen in uw boekhouding?  
Bel me voor meer informatie.

WWW.JB-SUPPORT.NL

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
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ZONDAG 18 OKTOBER
LEZING BERT KEIZER BIJ ZUYLEN 

UITVAARTVERZORGING

De lezingencyclus van Zuylen Uitvaartverzorging 

is gratis en bedoeld om nabestaanden houvast 

te bieden. Bert Keizer bespreekt op 18 oktober 

vanaf 14.30 uur zijn boek ‘Tumult bij de uitgang’, 

dat gaat over lijden, lachen en denken rond het 

graf. Hij doet zo getrouw mogelijk verslag van 

wat we allemaal denken, hopen, vrezen, overwe-

gen en idioot vinden rond de sterfelijkheid van de 

mens. Op even komische als stijlvolle wijze blijft 

hij doordrongen van het besef dat onze sterfelijk-

heid het beste medicijn is om het leven draaglijk 

te houden. Meer informatie of gratis aanmelden? 

www.zuylen.nl/16elezingencyclus

NIET VERGETEN!

ZONDAG 18 OKTOBER
MUZIEKMIDDAG EN 

BINGO IN DE WESTERWIEK

Zondagmiddag 18 oktober treden Anita 

en Ed op in de Westerwiek (Argusvlinder 

298). In de pauzes zijn er bovendien vier 

bingorondes waarbij prijzen te verdienen 

zijn. Om 13.30 uur gaat de zaal open en 

van 14.00 tot 16.15 uur zijn de activitei-

ten. Toegang is €6 per persoon, inclu-

sief bingo, koffi e of thee en een hapje. 

Bel voor meer informatie Jan Verstrae-

ten (06) 53 97 85 71.

DONDERDAG 22 OKTOBER
LEZING VOOR 

PRINCENHAAGSE OUDERS

Kindercentrum Belle Fleur geeft een in-formatieve avond voor ouders van jonge kinderen in Prinsenbeek (Vijverstraat 7). De 3 R-en, maar dan voor ouders, staan tijdens deze avond centraal. Hoe houden we anno 2015 alle ballen in de lucht? Een luchtige, informatieve avond met workshops over voeding, yoga en time-management. Inschrijven kan via een mail naar: pb@bellefl eur.nl

WOENSDAG 21 OKTOBER

BINGO IN DE 

WESTERWIEK

Woensdagmiddag 21 oktober is er 

weer een bingo in de Westerwiek (Ar-

gusvlinder 298) waarbij prijzen te win-

nen zijn. Toegang €6 voor acht rondes 

en een koopronde voor €1. Zaal open 

om 13.30, aanvang om 14.00 uur. Na 

afl oop is er friet met een snack te eten. 

Bel voor meer informatie Jan Verstrae-

ten (06) 53 97 85 71.

DINSDAG 20 OKTOBER

VERKOOP VAN DAMES-

KLEDING IN PRINCENHOF

Op dinsdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 

uur komt Thuisboetiek FiTTs  naar de Prin-

cenhof (Princentuin 1) met een collectie mo-

derne comfortabele dameskleding, tassen, 

sieraden en sjaals. Gratis inloop inclusief 

een kopje koffi e of thee voor iedere bezoe-

ker. Meer informatie op: www.fi tts.nu of bel: 

(076) 530 97 91. of thee. Denk aan uw lid-

maatschaps- of betalingsbewijs.

ZATERDAG 17 OKTOBER
KERMISMIDDAG IN 

PRINCENHOF
Op zaterdag 17 oktober organiseert KBO in samenwerking met WIJ een kermismiddag met een optreden van Wim van Oosterwijk. Kosten € 5 (voor KBO leden € 3) inclusief koffi e of thee. Zaal Prinsenhof (Princentuin 1) open om 13.30, aanvang om 14.00 uur.  Tel (076) 530 

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
Zondag 25 oktober; Dag van de Stilte, Stiltewandeling in 
Mastbos Breda. Stilte in je hoofd! Start: 10.00 - 12.00 Mastbos, 
parkeerplaats Kogelvanger, Galderseweg 55 Breda. Voor meer 
informatie en aanmelding kijk op www.bomenmetbootsma.nl

Yoga en qigong lessen overdag, met veel persoonlijke aan-
dacht en vakkennis. Kijk op www.xingfubreda.nl voor alle 
mogelijkheden en boek een proef maand! Bel Lian Kools: 
076-5228136/ 06-10494041. Tot ziens op de les!

TE KOOP

AANBOD

De Panini voetbalplaatjes zijn weer binnen bij Bachman, 

ook albums en blikjes.

Bachman, Haagsemartk 29.

De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een 
knellende deur, de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het pla-
fond, 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.
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Wijkblad Princenhage is een uitgave van 
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
Alexandra Middendorp Ron van Zundert 
Leonore Pulleman
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zondag via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl
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wijkbladprincenhage@gmail.com

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal 
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mag uit het Wijkblad worden overgenomen 
zonder toestemming van de redactie.

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 

Elke dag is één pastor bereikbaar voor 
uitvaarten, ziekenzalving en zieken-

MARTINUSKERK zegen 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 17/18 oktober. 
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het 
Franciscuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overl. echtpaar Van 
Mierlo-Plouvier.

2de collecte: Wereldmissiedag
Zondag 18 oktober is het Wereldmissie-
dag. Wij vieren onze verbondenheid en 
solidariteit met de wereldkerk. Dit jaar 
gaat de aandacht in het bijzonder uit naar 

onze medegelovigen in Pakistan. Geef 
hoop aan de christenen!

Vrijwilligersavond
Op 6 november van 20.00 tot 22.30 uur 
bent u als vrijwilliger van de Martinus-
geloofsgemeenschap van harte welkom 
in de Martinuskerk. Indien u gehoor wilt 
geven aan deze uitnodiging gelieve dat 
dan door te geven aan het secretariaat, 
tel 521 38 73 of via de mail: martinus@
rkbredawest.nl

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 18 oktober
Dienst van Woord en Gebed waarin ds. 
Aries van Meeteren uit Sliedrecht voor-
gaat. Aanvang 10.00 uur. 

Kinderkerk en crèche
De kinderen zijn deze zondag weer wel-
kom in Kinderkerk en crèche. Er wordt 
deze herfst bij de Kinderkerk hard ge-
werkt om zoveel mogelijk schoenen-
dozen te versieren en te vullen voor de 
stichting Edukans. Op 8 november is er 
een dienst voor Groot en Klein en gaan 
we zien hoeveel mooie dozen er gemaakt 
zijn. Doe mee en kom zondag ook naar 
de Johanneskerk!

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor 
iemand in uw omgeving, kunt u contact 
opnemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel (06) 22 57 65 92

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 
Prinsenbeek. De kerk is open om 14.30 
uur. Toegang is gratis. Informatie: Mieke 
Frankfoorder: w.frankfoorder@hccnet.nl 

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

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk, tel. 887 12 15

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 11

1510652-2 Wijkblad Princenhage NR 06.indd   11 13-10-15   10:49



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
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