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Sinterklaas brengt Beat Piet mee naar Haagsemarkt

Haagsemarkt, waarna we door de Dreef 
rechtsaf de Doelen ingaan om daarna 
verder over de Leerlooierstraat en via 
de Zadelmakerstraat te eindigen bij De 
Koe. We zouden het leuk vinden als de 
kinderen in de optocht meelopen om Sin-
terklaas de weg te wijzen. Ook hoopt Sin-
terklaas dat er veel kinderen daarna mee 
naar De Koe gaan om daar een gezellige 
middag te hebben.

Kindermiddag in de Koe
Het Sint Nicolaas Comité organiseert 
samen met de Ondernemers Vereniging 
Princenhage een Sinterklaasmiddag in 
De Koe voor de kinderen. De Rabozaal is 
geopend vanaf 14.00 uur voor kinderen 
tot en met 8 jaar, terwijl de ouders terecht 
kunnen in de Vlaamse Schuur. De toe-
gangskaarten voor deze middag worden 
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Intocht op 22 november in Princenhage

door de basisscholen in Princenhage uit-
gedeeld.  Mocht je geen kaarten hebben 
ontvangen, dan kun je altijd nog terecht 
bij drogisterij Brocks.

Ondersteuning
Er waren ook dit jaar gelukkig voldoende 
ondernemers en donateurs uit Princen-
hage en omgeving die de optocht van 
Sinterklaas in Princenhage wilden onder-
steunen. Mede dankzij hun giften is het 
mogelijk de Sinterklaasoptocht te organi-
seren. Ook u kunt een bijdrage leveren 
door iets te geven aan een van de Pieten 
die zaterdag voor de optocht rondom 
de supermarkten zullen collecteren. Bij 
voorbaat dank voor uw bijdrage en het 
wederom mede mogelijk maken van dit 
geweldige feest!

Op zondag 22 november komt Sint 
Nicolaas naar Princenhage en hij 
brengt Beat Piet & co mee voor een 
muzikaal spektakel. Het Sint Nicolaas 
Comité is er voor de 92e keer in ge-
slaagd om een feestelijke stoet samen 
te stellen, waarmee we de Sint onthalen. 

Zoals gebruikelijk vertrekt de stoet om-
streeks 12.30 uur vanaf Princenhof via 
de Nieuwe Heilaarstraat richting de 
Haagsemarkt. Op de Haagsemarkt zal 
er vanaf dit tijdstip door iedereen een 
geweldige dance act uitgevoerd worden 
op muziek van niemand minder dan Beat 
Piet & co. We weten nu al zeker dat je niet 
stil kan blijven staan!

Aankomst Sint
We verwachten de Sint en zijn gevolg 
omstreeks 13.15 uur op de Haagsemarkt, 
waar hij de tijd zal nemen om zoveel mo-
gelijk kinderen persoonlijk te begroeten 
en hun mooie tekeningen in ontvangst 
te nemen. Net als andere jaren wordt de 
stoet begeleid door het Sinterklaasor-
kest, dat met hulp van enthousiaste mu-
zikanten uit de diverse Princenhaagse 
carnavalsbandjes de sinterklaasliedjes 
ten gehore zal brengen. Sinterklaas heeft 
ons toegezegd dat er vele grote en kleine 
Pieten mee zullen lopen, fi etsen, skaten 
en steppen. Natuurlijk zal de unieke Sint-
mobiel met Pietjeswagen niet in de stoet 
ontbreken.

Route
De route van de optocht loopt na het 
marktprogramma via de Liesbosstraat 
en Doelenstraat nog een keer over de 

Sint wordt rond 13.15 uur verwacht op de Haagsemarkt.
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Wie anders dan een 
échte prins zou een kin-
derdagverblijf genaamd 
Prinsjeshof moeten 
openen? Juist ja: onze 
kakelverse prins Babbelonius. Zo ge-
schiedde op 11-11. Hij opende dit vor-
stelijke kinderdagverblijf in het histori-
sche pand aan de Liesboslaan 8, recht 
tegenover de molen. Zaten hier vanaf 
1884 vooral hotels in dit pand en in de 
Tweede Wereldoorlog zelfs de Duitse 
legertop, voortaan is dit het domein 
van baby’s en peuters.  

Karen Oostwouder begon op 1-1-2011 
kinderdagverblijf Prinsjeshof in ’t Ginne-
ken. Ook toen vroeg iedereen zich af: 
“een kinderdagverblijf in deze tijd, is dat 
nou wel verstandig?” Inmiddels heeft Ka-
ren bewezen dat  Prinsjeshof een groot 
succes is. En dus vond ze het tijd voor 
een tweede kinderdagverblijf: Prinsjeshof 
Princenhage.

Prinsenhof
“Eigenlijk wilden we het Prinsenhof noe-
men, maar omdat onze dochter Trix 
steeds Prinsjeshof zei maakten we er dat 
van.” Prinsjeshof Princenhage gaat star-
ten met 2 babygroepen, één groep 1 tot 4 
jaar én buitenschoolse opvang. Het pand 
biedt genoeg mogelijkheden om daarna 
uit te breiden. 

Iets speciaals
Wie de beide panden van Prinsjeshof 
heeft bekeken, voelt meteen dat hier iets 
speciaals is weggezet.  Alle ruimtes stra-
len warmte en klasse uit en zijn prachtig 
ingericht. Sfeer laat zich moeilijk om-

schrijven, maar de hier weggezette sfeer 
is van de buitencategorie. Alle ruimtes 
hebben een eigen stijl en zelfs een eigen 
naam. Ook de grote achtertuin is prach-
tig ingericht zodat de kinderen hier met 
lekker weer heerlijk kunnen spelen. 

We omringen ons altijd met 
kundige mensen
Karen vertelt enthousiast: “Ook in een 
concurrerende markt doen we het uitste-
kend. We omringen ons altijd met kundi-
ge en goed geschoolde mensen. Daar 
investeren we veel in. Ook onze ouder-
commissie omarmen we, we zijn er zelfs 
bijzonder trots op. In ons team zitten ook 

Door Armin Floren

Kinderdagverblijf Prinsjeshof vorstelijk geopend
“Alles wat we doen, doen we goed” 

een psychologe, (ortho)pedagoog, een 
danslerares, verpleegkundige en zelfs 
iemand voor kinderyoga.”
In eigenlijk alles wat er gebeurt binnen 
de muren van Prinsjeshof (en zelfs daar-
buiten) staan persoonlijke benadering en 
betrokkenheid centraal. “Korte lijntjes en 
een duidelijke pedagogische visie vin-
den we heel belangrijk.” 

Interesse?
Wie interesse heeft in kinderopvang 
van 0 tot 4 jaar of BSO is van harte 
welkom om op afspraak eens een kijkje 
te nemen. U vindt de contactgegevens 
op www.prinsjeshof.nl.

Gul gegeven tijdens 
Martinus Pakkettenactie

Op zaterdag 14 november werd er door 
de Martinusparochie weer de pakketten-
actie georganiseerd. Aan de mensen die 
boodschappen gingen doen bij Albert 
Heijn werd gevraagd ook iets te kopen 
voor de minder bedeelden. Daar gaven 
heel veel mensen gehoor aan. In het 
parochiehuis werden alle geschonken 

boodschappen meteen netjes geordend. 
Dit weekend vindt de actie ook plaats bij 
de Jumbo. Daarna gaan de vrijwilligers 
van de parochie boodschappenpakket-
ten samenstellen en deze rondbrengen 
waardoor er weer heel veel huishoudens 
iets extra’s krijgen. Op de foto’s ziet u dat 
er heel wat werd opgehaald. 

Prins Babbelonius opende op 11-11 kinderdagverblijf Prinsjeshof.
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Gouden huwelijk echtpaar 
Bervoets-Van Rijckevorsel

daarna nog enkele jaren in het Baronie-
ziekenhuis te Breda.

Hobby’s 
Iedereen kent de hobby van Jan: vo-
geltjes. “Daar ben ik op mijn 30ste mee 
begonnen en ben inmiddels 42 jaar lid 
van Sivo, waarvan ruim 30 jaar bestuurs-
lid. Gemiddeld had ik zo’n 75 vogeltjes 
opgekooid in de Dreef, die ik in verband 
met mijn verhuis verkocht en weggege-
ven heb aan andere hobbyisten.” Riet 
haar hart lag jaren bij Fier, waar ze tot 
voor enkele jaren badminton speelde. 
Zij zorgde bij Fier dat de kleding van de 
drumband er piekfi jn uitzag en zorgde 
voor eten en drinken als die uitrukte. 

Vrijwilligers
Zowel Jan als Riet zijn al meer dan 15 
jaar vrijwilliger in Haga. Riet: “Toen mijn 
vader en moeder in 2000 van de Dreef 
naar Haga verhuisden, zijn wij hen trouw 
elke dag blijven bezoeken. Van het een 
kwam het ander en zodoende zijn we 
als vanzelf in het vrijwilligerswerk gerold. 
Ook na het overlijden van mijn vader, die 
104 is geworden, zijn we Haga als vrijwil-
liger trouw gebleven.”

Dankbaar
Jan heeft 13 jaar geleden een hartopera-
tie ondergaan, waarna hij tot vorig jaar ie-
der jaar naar Lourdes is gereisd, waar hij 
tot de conclusie kwam dat hij veel geluk 
heeft gehad. ”Wij zijn dankbaar dat we 
nog samen zijn in goede gezondheid.”

De redactie feliciteert Jan en Riet 
Bervoets met hun gouden huwelijksfeest, 
dat zij in familiekring zullen vieren.

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

Jan Bervoets (75) en 
Riet van Rijckevorsel 
(75) trouwden 25 no-
vember 1965 voor de 
wet in Breda en hun ker-
kelijk huwelijk werd de dag erna inge-
zegend in de Martinuskerk. Zij kregen 
een zoon, Sjack, die samen met An-
gelique zorgde voor twee kleinzoons. 
Drie weken geleden zijn zij, na bijna 50 
jaar in de Dreef gewoond te hebben, 
verhuisd naar een appartement in de 
Princentuin.

Jan is geboren op de Beek, toen nog 
gemeente Princenhage, en Riet is gebo-
ren en getogen op de Rith. Op de vraag 
hoe zij elkaar hebben leren kennen ant-
woordt Jan lachend: “Tja, hoe ging dat 
vroeger, in ons geval kwam het ‘aan’ op 
de dansschool Peemen-Dado aan de 
Bavelselaan. Na zeven jaar verkering te 
hebben gehad, zijn we na ons trouwen 
in de Dreef gaan wonen, waar de ouders 
van Riet naast kwamen wonen.” 

Werkzame leven
Tot zijn 35ste heeft Jan op de metaal-
afdeling van Backer en Rueb gewerkt, 
maar heeft daarna het roer omgegooid. 
“Ik had het veel beter naar mijn zin in 
de gezondheidszorg, in mijn geval het 
Ignatiusziekenhuis, waar ik 20 jaar als 
brancardier werkzaam ben geweest al-
vorens met vervroegd pensioen te gaan. 
Ik heb me daarna altijd wel bezig kunnen 
houden in het verenigingsleven en vrij-
willigerswerk.” Riet heeft vele jaren op 
de tuinderij van haar ouders gewerkt en 

Door Helma Raaijmakers

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,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

Meer weten ?  
Neem contact op  met:  
telefoon: (076) 504 56 05 
e-mail: serviceteam@kober.nl 
of kijk op www.kober.nl 

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi

Bottktttttttt
tttiti titititititi tititititi tititi titititititi titititititttiti titititi 
ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda
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Buren gluren 

Tijdens mijn bezoek aan het Princen-
haags Museum grapte mijn dorps-
genoot Frans Langen nog dat de 
nieuwe naaiwinkel Dokter Zig Zag 
eigenlijk “Recht op en neer” had moe-
ten heten. Om er direct achteraan te 
glimlachen dat de buren hier echter 
bezwaar tegen hadden. De naam en 
locatie van deze nieuwe zaak heeft al 
menig mondhoek omhoog doen krul-
len. Al was het alleen maar vanwe-

COLUMN
ge de vermeende belangenverstren-
geling. Toen in het Wijkblad vorige 
week één van de artikelen als titel 
had “Buren gluren in Princenhage”, 
dacht ik even dat ik bij de neus ge-
nomen werd. Uiteraard kan onze wijk 
bogen op een sterke sociale cohesie 
en weet zij door de handen ineen te 
slaan vaak veel te bereiken. Maar 
gluren bij je buren. Wat is dat in vre-
desnaam? Als ik bij mijn buren bin-
nenga ga ik zitten met een kop koffie 
en kijk ik op mijn gemak wat rond. 
Maar gluren, nee…bah! Het heeft iets 
stiekems, misschien wel iets vies 
maar vooral iets wat maar van één 
kant komt.

Het gluren bij buren beperkte zich 
niet tot alleen teksten in het Wijk-
blad. De hele ambachtenbuurt hangt 
inmiddels vol met borden die men-
sen aanzetten om maar vooral veel 
en overal te gaan gluren. Voor alle 

duidelijkheid: Het blijkt allemaal 
te gaan om energiebesparing. Toch 
deed deze hele ‘vergluring’ me weer 
direct denken aan meneer Zig Zag en 
zijn buurvrouwen van lichte zeden. 
Gaan die dan ook bij elkaar gluren? 
En levert dat dan ook een energiebe-
sparing op of leidt dat alleen maar 
tot meer spanning. Of wie weet zelfs 
kortsluiting.

Ondanks deze teksten ben ik toch 
maar eens bij één van beide buren 
gaan gluren en heb er mijn spijker-
broek uitgedaan. Waarom? Laat ik 
dit zeggen: “Het was echt nodig.” 
Nou hoor ik u denken: “Welke dan?” 
Ach, wat zal ik zeggen. In ieder geval 
echt heel goed genaaid.

Ron van Zundert
tekstschrijver en redacteur
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Al jarenlang doet Fee 
Huijbregts niets liever 
dan tekenen. Het liefst 
tekent ze iedere dag. 
En dat doet de leerling 
uit groep 8 zeker niet onverdienstelijk. 
Haar tekentalent is op haar school Sin-
te Maerte al vele jaren bekend en bin-
nenkort krijgt Fee de kans om iets heel 
bijzonders met haar talent te doen.

“We geven kinderen graag de gelegen-
heid om hun talent te laten zien. Het is 
mooi dat dit op zo’n manier kan”, vertelt 
directeur Paul Kerkhofs. Hij doelt hier-
mee op de graffi ti die Fee voor de school 
heeft ontworpen. Het ontwerp is door een 
echte graffi tikunstenaar bekeken en ver-
der klaargemaakt om op de muur gespo-
ten te worden. Fee heeft de naam van de 
school in graffi tiletters gemaakt en daar-
naast twee stoere poppetjes ontworpen 
die een beetje lijken op de twee kinderen 
uit het logo van de school.

Tekenen
De 12-jarige Fee is naast tekenares ook 
speelster van een team dat namens 
Princenhage meedoet aan de NAC La-

dies Street League. Maar de kans dat 
je Fee met een bal aantreft is heel wat 
kleiner dan dat ze een potlood vast heeft. 
“Ik teken eigenlijk iedere dag. Soms tien 
mintuten, soms twee uur en soms wel 
een hele dag. Volgend jaar wil ik het liefst 
naar het Newman, zodat ik een techni-
sche richting kan kiezen. Het liefst word 
ik architect of striptekenaar”, vertelt Fee 
zonneklaar.

Trots
“Als ik dertien ben wil ik mijn eigen kleur-
boek maken. Ik teken heel graag strip-

Door Ron van Zundert

Leerling van Sinte Maerte maakt graffi ti
“Soms teken ik de hele dag”

fi guren en beroemde mensen. Ik heb 
bijvoorbeeld Justin Bieber en Enzo Knol 
getekend. Ik wil heel graag een kleur-
boek met beroemde mensen maken”, 
vertelt Fee. Maar voor het zo ver is wordt 
- afhankelijk van het weer - in december 
de graffi ti gemaakt. Fee gaat dit kunst-
werk samen met de graffi tispecialist zelf 
maken. Het resultaat hiervan ziet u uiter-
aard in het Wijkblad. “De hele ervaring 
lijkt me leuk, maar ik vind het nog speci-
aler dat als ik later nog eens langs Sinte 
Maerte loop mijn graffi ti er dan nog is”, 
besluit Fee trots.

Ruim een maand geleden zocht Yvette 
Hörchner de publiciteit voor een gezin 
dat wel wat hulp kon gebruiken. “Als 
taalmaatje kwam ik in aanraking met 
een Chinese vrouw die ook nog moe-
der was van vier kinderen”, vertelde 
Yvette enkele Wijkbladen geleden. 
 
In beginsel gaat het er dan om dat je ie-
mand voor een periode van één jaar op 
het gebied van taal ondersteunt. Na dit 
jaar vraagt Humanitas je dan te stoppen 
om zo weer met een ander aan de slag 
te kunnen. “Maar omdat ik zag dat hulp 
noodzakelijk bleef, kon ik moeilijk af-
scheid nemen van deze vrouw”, vertelde 
Yvette ons.

Inmiddels heeft Yvette laten weten dat ze 
haar project heeft beëindigd. “De kinder-
kamers zijn helemaal af. De kamer van 
moeder is ook grotendeels klaar en in de 
woonkamer is ze nog bezig met het inrich-
ten van de inbouwkast. De verbetering is 
enorm en de kinderen zijn heel blij met hun 
kamers. Ook de slaapsituatie is er sterk op 
vooruitgegaan. Moeder slaapt nu alleen of 

Project Kung Fu Panda ten
einde: kinderkamers zijn af

met de jongste en de andere drie kinderen 
slapen lekker in hun eigen nieuwe bed.” 
 
Prachtig resultaat
Yvette is alle mensen die hun bijdrage 
hebben geleverd bijzonder dankbaar. 
“Via Stichting Steungezin en de potjes die 
ik op een aantal plaatsen mocht wegzet-
ten is er € 532 gedoneerd. Een prachtig 
resultaat! Samen met de gift van de Aart-
sen Foundation is hierdoor Kung Fu Pan-
da mogelijk geworden”, vertelt een trotse 
Yvette. “Het project is zeker geslaagd en 
ik wil alle mensen die hebben bijgedragen 
bijzonder bedanken. Zonder hen was dit 
beslist niet gelukt”, besluit Yvette. 

Een blik op de nieuw ingerichte slaapkamer.

De Dorpsraad Princenhage nodigt 
belangstellenden bij dezen van harte 
uit voor het bijwonen van de Algemene 
ledenvergadering op donderdagavond 
26 november om 20.00 uur in Gemeen-
schapshuis De Koe, Vlaamse Schuur.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening & Mededelingen Voorzitter
2. Terugblik algemene vergadering 

28 mei 2014 (Notulen)
3. Mutaties in het bestuur 
4. Wijkagent, wat er afgelopen jaar is 

gepasseerd.
5. Pilot; Princenhage begroot door 

Suzanne van der Eerden 
6. Realisatie tennispark Princenhage 

door Theo Klijn en Jan Verheij.
7. Renovatie woningen Gielis Beijs-

straat en herinrichting buitenruimte. 
8. Ralisatie wijkplannen in de afgelo-

pen periode. 
9. Rondvraag
10. Sluiting
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De F8 van R.K.S.V. Groen-Wit bestaat uit tien enthousiaste 
meiden uit Princenhage en de Heuvel. Onder leiding van de 
trainers Mark Knook en Rudie de Meulder maakt dit meiden-
team wekelijks veel voetbalplezier én zet grote stappen voor-
waarts. Dit werkt op iedereen erg aanstekelijk. 

Het meidenteam is zonder meer een aanwinst. De dames krijgen 
mooie nieuwe tenues gesponsord door Janssen Services. Speler 
Lieke de Craen heeft een ouder buurmeisje bij het team betrokken. 
Zij doet nu vanuit haar school een maatschappelijke stage bij het 
team en ze doet het erg leuk! Groen-Wit heeft nog veel meer meiden 
spelen in de diverse teams. Ook die gemengde elftallen lopen prima.

Meiden, kom meedoen!
Wereldwijd willen steeds meer meisjes voetballen en wij blijven 
natuurlijk niet achter. Wil je ook graag voetballen met andere mei-
den en samen met jongens bij Groen-Wit? Laat het ons dan weten 
via meidenvoetbal@rksvgroenwit.nl en kom meedoen! Ook jouw 
vriendin, zusje, nichtje en buurmeisje is natuurlijk van harte wel-
kom. Voor enkele categorieën hanteren we momenteel een leden-
stop met wachtlijst. Voor meiden proberen we altijd een plaatsje te 
vinden. Groen-Wit heeft maar een klein complex. Door het beleid 
in de afgelopen jaren is de jeugdafdeling fors gegroeid en we heb-
ben nu een van de grootste jeugdafdelingen van de Regio Breda. 
Groen-Wit speelt een maatschappelijke rol door stageplekken aan 
te bieden aan scholieren uit de buurt en aan de eigen jeugdleden. 
Op het gebied van sportiviteit en respect is Groen-Wit voorloper. 
We zijn uniek in het aanbieden van speltraining voor vierjarigen en 
een wedstrijdopleiding voor vijfjarigen, ter voorbereiding op wed-
strijden bij de Mini-Pupillen. Bij deze jongste groepen kunnen we 
altijd nog meisjes en jongens plaatsen.

Meidenteam bij Groen-Wit 
zet grote stappen voorwaarts

Voor meisjes is nog plaats

Aanstormend vrouwelijk talent.
We laten Princenhage samen fonkelen met de Kerst.
Jong en oud. Maak een mooie KerstCreatie en zet dat
zichtbaar in je tuin of voor het raam. Alles mag! Alle
Kerstcreaties samen vormen een leuke puzzel-‐
wandelroute, want ieder werk krijgt een eigen letter
en staat op de plattegrond. Zowel ‘kunstenaars’ als
puzzelwandelaars kunnen prijzen winnen. Loop de
route wanneer je zin hebt, ineens of in stukjes, elke
dag vanaf 16 uur vanaf 19 december tot3 januari

Meld	  je	  aan	  via	  kerststalprincenhage@gmail.com
of	  doe	   een	  briefje	   in	  de	  bus	   op	  Liesbosstraat	   37a	  (Xander)

Meer	  info?	   www.princenhage.net
Of	  scan	   de	  QR	  codes	   hiernaast	  
met	  de	  filmpjes	   van	   2013	   en	  2014

.

za	  19	  dec
18:00	  – 19:00	  	  	  	  Concert	  Koninklijke	  Harmonie	  Cecilia,	  Opleidings-‐en	  

Opstaporkest,	  St.	  Martinuskerk
Aansluitend:	   Opening	  Kerststal	  en	  KerstCreatieRoute,	  Haagse	  Markt.
Kerstlotenverkoop	  voor	  onderhoud	  van	  de	  Kerststal	  vindt	  plaats	  tijdens	  
de	  opbouw	  van	  de	  Kerststal,	  op	  za.	  19	  dec	  op	  de	  Haagse	  Markt.
Eventuele	  verdere	  programma-‐onderdelen volgen	  later.

Op	  de	  foto’s	   zijn	   voorbeelden	   van	   vorig	   jaar	   te	  zien

De	  KCR	   gaat	   door	   vanaf	   50	  deelnemende	   creaties.
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De	  KCR	   gaat	   door	   vanaf	   50	  deelnemende	   creaties.

KerstCreatieRoute 2015
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Op donderdag 10 december staat de 
jaarlijkse kersttocht van Fietsgilde de 
Baronie op het programma. Het be-
looft een bijzondere dag in kerstsfeer 
te worden. Het programma start om 
10.00 uur bij Intratuin, waar we in het 
tuincafé beginnen met koffi e of thee 
en apfelstrudel.

We fi etsen eerst naar Princenhage waar 
we een bezoek brengen aan de Johan-
neskerk. Tegen 13.00 uur kunt u de mee-
gebrachte boterhammen opeten bij de 
Menmoerhoeve. U krijgt van ons een kop 
soep en koffi e of thee. 

Aansluitend gaan we creatief aan de 
slag. We gaan onder leiding van één van 
onze gidsen een “kersttaart” maken (zie 
afbeelding). Via een andere route gaan 
we terug naar Intratuin. Daar sluiten we 

de dag omstreeks 16.00 uur af onder het 
genot van een glaasje glühwein.

Fietstocht
De totale lengte van de fi etstocht is 36 
km. De prijs voor deze hele dag inclusief 
materiaal en versnaperingen is € 10 per 
persoon (10-rittenkaart NIET geldig). Er 
geldt een maximum aantal deelnemers 
van 65 personen. U dient zich vóór 1 
december aan te melden door een mail 
te sturen naar: fi etsgilde@gildebaronie.
nl. Houd u er rekening mee dat er vooraf 
heel wat kosten moeten worden gemaakt. 
Dus kom ook echt als u zich heeft aan-
gemeld! Zorg zelf verder voor een ruime 
fi etstas, een snoeischaar en een mesje. 
Reageer snel, want bij 65 deelnemers zit-
ten wij vol! Als u niet meer mee kunt om-
dat er meer dan 65 aanmeldingen zijn, 
dan krijgt u bericht van ons.

Fietstocht in kerstsfeer

Van Gogh-zuil
geplaatst
Misschien hebben jullie het al gezien? 
Bij Huize Mertersem, het huis van Oom 
Vincent van Gogh, Haagweg 389, staat 
eindelijk de lang verwachte Van Gogh 
zuil van Van Gogh Brabant. Door deze 
zuil is Princenhage op de kaart opge-
nomen van Van Gogh Brabant.

Vijf Brabantse gemeenten hebben een 
unieke band met Vincent van Gogh. 
In Zundert werd Van Gogh geboren en 
groeide hij op, in Tilburg kreeg hij les van 
een beroemd tekenleraar, in Etten teken-
de hij zijn eerste modellen en oefende 
hij zijn ‘tekenknuist’ op het Brabantse 
landschap en in Nuenen maakte hij zijn 
eerste grote meesterwerk De Aardap-
peleters. Het Noordbrabants Museum in 
’s-Hertogenbosch bezit een waardevolle 
collectie schilderijen uit zijn Brabantse 
periode. Nu wordt Princenhage toege-
voegd aan dit rijtje.

Ingebruikname zuil
Op woensdag 25 november om 16.30 
uur wordt de zuil offi cieel in gebruik ge-
nomen en gedoopt. De initiatiefgroep 
VincentVincentVincent wil dit niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Iedereen is wel-
kom om daarbij aanwezig te zijn.
Aansluitend is om 17.00 uur in boekhan-
del Multiboek de feestelijke prijsuitreiking 
van de kleurwedstrijd Vincent van Gogh. 
Iedereen die hieraan meegedaan heeft is 
van harte welkom. Er wordt een toepas-
selijk drankje geschonken.

Fietsgilde de Baronie
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NIET VERGETEN!

ZATERDAG 21 NOVEMBER

SINTERKLAASBINGO
KBO WEST-BREDA

Zaterdag 21 november is er een bingo 
in het teken van Sint Nicolaas.  De zaal 
gaat om 13.00 uur open. Kosten leden:  
€ 6 euro voor 10 ronden plus een super-
ronde; voor niet leden € 8. Denk aan uw 
lidmaatschap- of betalingsbewijs. Loca-
tie: Princenhof,  Princentuin 1.

ZONDAG 22 NOVEMBER

INTOCHT SINTERKLAAS
PRINCENHAGE

Om 13.15 uur komt Sinterklaas aan op 
de Haagsemarkt waarna hij een ronde 
doet door Princenhage. Om 14.00 uur 
begint de kindermiddag in de Koe.

ZONDAG 22 NOVEMBER

GROEN-WIT 1

Zondag 22 november om 14.30 uur 
speelt Groen-Wit 1 thuis voor de beker 
tegen stadsgenoot Boeimeer 1. In de 
competitie heeft Groen-Wit gewonnen 
van Boeimeer, maar op dit moment is 
onze stadsgenoot in goeden doen. Ze 
zijn opgeklommen naar de bovenste 
plaatsen in de competitie. Het belooft 
dus een spannende derby te worden.

ZONDAG 22 NOVEMBER

SINTERKLAASMIDDAG
HET WITTE SCHAAP

Het Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark 
is erin geslaagd Sinterklaas bereid te 
vinden om op zondag 22 november de 
kinderen uit de wijken Tuinzigt en Wester-
park te verblijden met een intocht. Vertrek 
van de intocht is om 11.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van Basisschool De Boom-
gaard. Om 14.00 uur worden de kinderen 
verwacht in de zaal van Café Het Witte 
Schaap voor een gezellige kindermid-
dag met een leuke Pieten show. Bij slecht 
weer gaat alleen de kindermiddag door.

ZONDAG 22 NOVEMBER

SINT NICOLAAS IN
WESTERPARK 

De intocht van Sinterklaas in Tuinzigt en 
Westerpark start om 11.00 uur op zondag 
22 november vanaf de parkeerplaats van 
basisschool De Boomgaard. Om onge-
veer 13.00 uur eindigt de stoet weer op 
dezelfde parkeerplaats.

 PRIKKERS PRIKKERS PRIKKERS PRIKKERS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost €10,- voor 

particulieren en €13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dien 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

VRIJDAG 27 NOVEMBER

WANDEL EN MATCH

Op vrijdag 27 november kun je om 10.00 
uur gezellig een uurtje wandelen, voor 
frisse lucht én een praatje.
Princenhof, Princentuin 1, 
tel. (076) 530 97 91.

MAANDAG 7 DECEMBER

X-MAS SHOPPING 
SENIORS MONDAG

Op maandag 7 december is er een spe-
ciale kerstshopping dag voor Senioren 
bij tuincentrum Life & Garden (IABC 
5024). De dag is ingedeeld in drie blok-
ken: van 10 tot 12 uur, 13 tot 15 uur en 
15 tot 17 uur. Naast de kerstartikelen van 
Life & Garden zijn er andere onderne-
mers aanwezig speciaal gericht op se-
nioren en zijn er lekkernijen. Aanmelden 
voor een bepaald tijdsblok is gewenst 
via telefoonnummer (076) 763 08 85.

ZATERDAG 28 NOVEMBER

SINTERKLAASMIDDAG
PRINCENHOF

Op zaterdag 28 november organiseert De Zon-
nebloem in samenwerking met WIJ een sinter-
klaasmiddag in Princenhof. U kunt genieten van 
een kopje koffi e/thee, een drankje en hapje en 
ondertussen mee doen aan de Bingo. Aanvang 
14.00 uur tot 16.30 uur. (Zaal open 13.30 uur). 
Kosten € 10,00. Vooraf inschrijven op woensdag 
4 november. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Zaterdag 21 november is er een bingo 
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COLOFON
Wijkblad Princenhage is een uitgave van 
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
Alexandra Middendorp Ron van Zundert 
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 zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com

Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets 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, 
4813 BA. 
Weekdagen:  tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Tel. secretariaat 521 38 73. 
Website: www.nazarethparochie.nl
Emailadres: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 

MARTINUSKERK 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 21/22 november. Hoogfeest Chris-
tus Koning.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Heinz Baart. Het Marti-
nuskoor verzorgt de zang.
 
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jos Weijtens; Overl. ou-
ders Sprenkels-Romme; Overl. ouders Oo-
men-Nooijens.
 
In memoriam: Sjaan Verdaasdonk
Sjaan Verdaasdonk is op 20 april 1932 ge-
boren in Princenhage en is op 23 oktober 
overleden. Hij was weduwnaar van Riet 

Verdaasdonk-van Ginneken. Zijn kinderen 
schreven een stukje over zijn leven op het 
gedachtenisprentje. ‘Sjaan trouwde in 1957 
met Riet en zij zetten de tuinderij in de Jan 
Klaassenstraat voort. Ze kregen vijf kinderen 
en vormden een hecht gezin, waar hij trots 
op was. Naarmate de kinderen ouder wer-
den werd de vrije tijd ingevuld met vakanties, 
waaronder de wijnfeesten in Cochem. In 2003 
zijn ze verhuisd naar het Heilaarpark, waar ze 
zich thuis voelden. Kaarten, biljarten, volks-
dansen bij club Liesbos, fi etstochtjes maken, 
zwemmen, in de tuin werken, daar genoten 
ze volop van. Na het overlijden van ons Ma 
had ons Pa veel moeite met het verwerken 
van dit grote verlies. In de laatste week heeft 
ons Pa nog trots mogen genieten van Frank, 
zijn eerste achterkleinkind. We hebben nog 
fi jne gesprekken gehad en intiem en waardig 
afscheid mogen nemen. Pa z’n eigen woor-
den: “Ik heb een mooi leven gehad”.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 22 november - laatste zondag 
kerkelijk jaar.
Traditioneel gedenken wij op deze zondag in de 
dienst de overledenen van het afgelopen ker-
kelijk jaar. Voorganger is ds. Saskia van Meg-

gelen en een klein koor van gemeenteleden 
verleent haar muzikale medewerking.

Kinderkerk en crèche
De kinderen zijn deze zondag weer welkom in 
Kinderkerk en crèche.

Postzegels en kaarten sparen voor de 
zending
Al jarenlang worden er in het hele land door 
vele vrijwilligers postzegels en kaarten inge-
zameld voor het zendingswerk van Kerk in 
Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten 
worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, 
maar ook via Marktplaats verkocht. Alle post-
zegels en enveloppen met een postzegel zijn 
welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. 
Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbe-
schadigd mogelijk zijn, zowel degene met als 
zonder postzegel. Vooral de oudere kaarten 
zijn gewild en daarom extra gewenst. Bepaal-

de dubbele vouwkaarten leveren extra geld 
op, zoals (van): 
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rien Kramer, 
Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Re-
movos, Hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met 
hartje achterop) en geboortekaartjes. 
U kunt de postzegels en kaarten inleveren bij 
de Johanneskerk of bij Mieke Frankfoorder – 
Pottenbakkerstraat 51, tel. 514 65 23. 

Huis- en zie¬ken¬bezoek 
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.

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06) 22 57 65 92.

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