
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Fijne sfeer op Dorpsquiz van C.C. ’t Aogje

Tussen de reguliere vragen door wer-
den ook bonusvragen gesteld. Bij een 
goed antwoord kon de kandidaat dan 
kiezen tussen de punten of een geldbe-
drag voor de clubkas. Sommige teams 
moesten – om in de halve finale te gera-
ken – een koek op hun voorhoofd leggen 
en deze zonder de handen te gebruiken 
naar hun mond brengen. Chris-Jan (de 
koekjesman) Janssen van Scouting Sint 
Martinus slaagde hierin het best. Hij wist 
met zijn mimische spierspanning en rust 
maar liefst twee baksels naar zijn lippen 
de bewegen. Hulde!

Bende Benukt
In de finale wordt duidelijk dat in 1953 
in het Sint Ignatiusziekenhuis van Breda 
twee baby’s zijn verwisseld en dat de 
gedupeerden nu een ton schadevergoe-
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C.V. Bende Benukt wint tweede titel op rij

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

ding eisen van het Amphiaziekenhuis. In 
de eindstrijd van de quiz bleken vooral 
de carnavalsverenigingen goed in vorm 
te zijn. De top 3 - volgens sommigen de 
traditionele top 3 - werd gevormd door 
C.V. de Schutters, C.V. de Zuilenschui-
vers en C.V. Bende Benukt. Het was uit-
eindelijk het team van Bende Benukt die 
er in slaagde om de quiz van dit jaar te 
winnen. “Soms zien we elkaar maanden 
niet, maar de Dorpsquiz en carnaval zijn 
voor ons altijd vaste prik”, aldus een uit-
gelaten Kees Lambregts. 

Volgend jaar vindt de dertigste editie van 
de quiz plaats. Een extra feestelijk mo-
ment dus en duidelijk een reden te meer 
om deel te nemen met uw club, straat of 
vrienden.

Princenhage kent een 
bruisend verenigingsle-
ven. Kenmerkend hier-
voor is de goede sfeer 
die daar omheen hangt. 
Maar hoe is dat als je deze clubs bij el-
kaar zet en met elkaar op het scherpst 
van de snede een quiz laat spelen. 
Loopt dit dan goed af? Het antwoord 
op deze vraag is ja of misschien zelfs 
wel jazeker! Want naast het zo goed 
mogelijk beantwoorden van vragen 
werd er vooral heel veel gelachen deze 
avond. 

Veertien teams hadden zich voor het spel 
opgegeven. Het bonte gezelschap be-
stond uit verenigingen, vriendengroepen 
en straten. Aan het einde van de middag 
moesten de teams in de Koe hun startop-
drachten ophalen. Dit waren opdrachten 
rondom Vincent van Gogh, rekenkundige 
raadsels, maar ook een creatieve op-
dracht. Zo moesten de deelnemers een 
gebouw geheel in de sfeer van Escher 
knutselen.

Koekjes
Het was Maarten van de Rijt die de quiz 
op innemende wijze presenteerde. Hij 
vuurde vragen op de teams af die relatie 
hadden met de actualiteit, sport, cultuur 
en natuurlijk Princenhage. Zo weten de 
teams nu dat Alpe d’Huez bestaat uit 21 
bochten, hoeveel roodharigen er dit jaar 
op Red Hairday op de foto gingen en wat 
de grootste hits waren van Eddy Wally. 

Door Ron van Zundert

Concentratie alom tijdens de drukknopronde (Foto: Bas Maalcke)



Na het welkomstwoord 
door voorzitter Marian 
Verheij op de ledenver-
gadering van 26 novem-
ber jl. deelde deze mede 
trots te zijn op de grote opkomst in de 
Dobbelsteen -een week daarvoor- met 
betrekking tot de pilot ‘Princenhage 
begroot’, dat ook op de agenda stond.

De afgetreden leden Peter Hector, Niki 
Lambregts en Arjan Koreman werden 
door Marian bedankt met een flesje wijn 
en de belofte nog een etentje met de 
‘oude’ en nieuwe bestuursleden te orga-
niseren. 
De nieuwe bestuursleden zijn Tjalling 
Braaksma, penningmeester, Dafni Jan-
sen, juridisch adviseur en Myrjam van 
Dorst, zorg en welzijn.

Bevindingen 2015 door 
Ton van der Velden, Team Weerijs
“Er is nog een maand te gaan voor het 
einde van 2015. De cijfers kunnen dus 
nog wat wijzigen. Tot nu toe hebben we 
het volgende overzicht: Woninginbraken 
23, dat zijn er 10 minder dan vorig jaar. 
Diefstal zonder braak 9. Zorg dat uw 
huis en schuurtjes goed afgesloten zijn! 
Diefstal uit auto 56, nagenoeg gelijk als 
in 2014. Er zijn dit jaar 41 auto’s vernield. 
We zijn bezig de fietsendiefstal terug 
te dringen door middel van lokfietsen. 
Wat ook verontrust is de overlast van de 
jeugd: 28 aangiften in 2015. 

We gaan werken met What’s App om ver-
dachte zaken te kunnen melden: SAAR: 
Signaleren Alarmeren Appen Reageren.  
Mail: ton.van.der.velden.1@politie.nl. of: 
twitter@wa_princenhage.

Princenhage begroot
Suzanne van den Eerden van de gemeen-
te Breda vond het opmerkelijk dat er bij-
na 40 mensen bij de eerste bijeenkomst.
in de Dobbelsteen waren.  “Princenhage, 
dat 8200 inwoners heeft, krijgt nu de kans 
om aan te geven waar gemeentegeld 
aan zal worden besteed, waar het an-
ders door de gemeente bepaald werd. In 
maart 2016 dienen de prioriteiten duidelijk 
te zijn en wordt, indien mogelijk op korte 
termijn, aan het uitvoeringsplan gewerkt. 
De belangrijkste thema’s waar over nage-
dacht kan worden zijn: veiligheid, sociaal 
domein, creatieve cultuur en sport. In de 
week van 8 december staat de volgende 
bijeenkomst gepland.

Tennispark: nieuw in Princenhage
Jan Verheij, voorzitter tennispark, licht de 
stand van zaken toe. “Zeven jaar gele-

Door Helma Raaijmaker

Geanimeerde ledenvergadering 
Dorpsraad Princenhage

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

den zijn we plannen voor een tennispark 
gaan maken. Nu liggen er vier kunstgras-
banen en worden er 7 units bij geplaatst 
die achter de H. Hartkerk op de Baro-
nielaan hebben gestaan. Clubpaviljoen 
en fietsenstalling volgen. Officieel wordt 
het tennispark op 12 december geo-
pend. Vanaf 1 januari 2016 kan er geten-
nist worden door de 282 leden die zich 
hebben opgegeven. 

Algemeen
Jan Gommers: Renovatie van Gielis Beijs-
straat is vlot verlopen, riolering wordt nog 
afgewerkt. Kok van der Weijden: Er wordt 
hard gewerkt om duurzaamheid te bevor-
deren. Voetpad naast kerkhof wordt op-
geschoond. Kerkplein wordt aangepast. 
Geplande plaatsing van windmolens aan 
de A16 wordt aandachtspunt voor Dorps-
raad.

Beeldmerken in Princenhage

Tegenwoordig pakken we het toch wat 
professioneler aan”, vertelt directeur Eric 
Gladdines. 

Ginkgoboom
De letters van het logo zijn blauw geble-
ven. Hiermee bewaren ze de herinnering 
aan het oude beeldmerk. Het groen heeft 
verwantschap met Princenhage en de 
Rith als natuurgebied. De blaadjes in het 
logo bij de “1” komen van de Ginkgo-
boom op het schoolplein. 

De Japanse notenboom staat symbool 
voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, 
toverkracht, tijdloosheid, een lang leven 
en doorzettingsvermogen. Een boom die 
goed in allerlei omstandigheden kan ge-
dijen! De bladeren van de boom zijn ei-
genlijk aan elkaar gegroeide naalden die 
in een waaiervorm een blaadje vormen. 
Het zijn deze blaadjes die terugkomen in 
het nieuwe logo.

Een beeldmerk of logo is 
een grafische uiting van 
een bedrijf- of product-
naam. Het woord logo is 
verre van Princenhaags, 
maar vindt zijn oorsprong in het Grieks 
en betekent ‘woord’. Uiteraard uiten 
winkels, bedrijven en andere organi-
saties in Princenhage zich ook met 
behulp van hun logo. Het Wijkblad is 
benieuwd naar de verhalen achter de 
Princenhaagse logo’s en ging op on-
derzoek uit. Deze week het nog jonge 
logo basisschool de Eerste Rith. 

“Een logo geeft 
je school een 
gezicht en dat 
moet er profes-
sioneel uitzien. 
Enerzijds wilden 
we met ons nieu-
we logo recht 
doen aan het 
oude beeldmerk, 
maar anderzijds 
moest het een 
meer eigentijd-
se blik krijgen. 
Vroeger werden 
dit soort dingen 
door een leer-
kracht getekend. 

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s

Door Ron van Zundert
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Sinterklaasfeest op 
De Eerste Rith

Mysterie logeerpieten

terecht zijn, dat de speurder ze niet kan 
vinden, zodat het feest op 4 december 
gewoon door kan gaan.  

’s Avonds 
Midden in dit grote raadsel mochten de 
kinderen ook nog op 25 november ’s 
avonds naar school komen. In hun pyja-
ma en met  hun knuffel.  Niemand minder 
dan Zwarte Piet kwam de kinderen voor-
lezen voor het slapengaan.

Het is weer een spannende tijd  voor 
alle kinderen nu de goedheiligman met 
zijn pieten weer in het land is. Zeker 
als de pieten bij jou op school aan het 
logeren zijn. Op De Eerste Rith is dat 
namelijk het geval.  

Een oplettende buurtbewoner is het mis-
schien al opgevallen dat de tuin van de 
school is veranderd in een minicamping, 
compleet met waslijn. Het is een span-
nend mysterie dat zich op De Eerste Rith 
voltrekt. Mede omdat de pieten, zodra de 
school begint, weer verdwenen lijken te 
zijn!!  

Avonturen
De avonturen van de verdwenen pieten 
worden door de kinderen op video ge-
volgd. We hopen dat de pieten gauw 
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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

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

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

Van de redactie:

Oproep tot 
Kerstgroet 

Na dit weekeinde, wanneer Sinter-
klaas weer naar Spanje is vertrok-
ken, schakelen we massaal over van 
de pepernoten naar de kerstballen. U 
bent van ons gewend dat we in ons 
dubbeldikke kerstnummer stichtin-
gen en verenigingen de gelegenheid 
bieden de Princenhaagse gemeen-
schap een kerstgroet te doen. Ook dit 
jaar willen we het Kerstnummer “op-
leuken” met uw Kerstwens of -groet. 
In maximaal veertig woorden kunt u 
dit doen. Wij ontvangen de kerstwens 
én de artikelen voor het kerstnum-
mer van 17 december graag voor  
8 december 19.00 uur via het welbe-
kende e-mailadres van de redactie: 
wijkbladprincenhage@gmail.com. 

Slapen er Pieten op de minicamping in de tuin van Eerste Rith?
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-50%
-60%-40%

-30%

ALLES MOET WEG
KORTINGEN TOT 60%

TOTALE
LEEGVERKOOP

Ettensebaan 21 Breda
Ma.     Gesloten
Di.     09.00 - 18.00u
Wo.    09.00 - 18.00u
Do.     09.00 - 18.00u
Vr.     09.00 - 18.00u
tttta.     09:00 - 17.00u
tto.  Gesloten

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

E-mail:verzekeringen@ackoijen.nl 

www.ackoijen.nl

Geopend maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 u

■ Persoonlijk en onafhankelijk 
hypotheekadvies

■ Verzekeringen particulieren  
en zelfstandig ondernemers

■ Pensioenadvies
■ Bankzaken, wij zijn uw RegioBank!

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

Hypotheken 
Pensioenen 
Verzekeringen
Sparen
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Nieuw Princenhaags 
netwerk 

Ik tokkel een nieuw kroniekje op mijn 
computer als de telefoon gaat. Het is het 
leger des Heils, bron van maatschappe-
lijk vruchtbaar werk. De juffrouw stelt 
de vraag of ik voor degenen die nu in 
de kou staan zou kunnen collecteren.  

COLUMN Haar stem klinkt aangenaam. Niet op-
dringerig.

Tja, collecteren… Maar zo gauw kom 
ik van Rozeke van Dalen, zoals de juf-
frouw heet, niet af. Ze kucht. Dat wil 
zeggen: “zegt wat u denkt”. Dus zeg ik: 
“Ik ben erg druk voor de Bredase Bode, 
voor boeken en lezingen en zo af en toe 
een stukje in het wijkblad Princenhage”. 
“Een wijkblad, wat leuk, dat is de toe-
komst”, zegt Rozeke. “Toegankelijk, laag-
drempelig, net als het leger des Heils.”
 
Ze pakt me in. Het lukt ze. Denk ik. En 
ik voel ook dat ik door haar aan de haak 
geslagen zal worden. “Ik collecteer… 
maar dan in eigen buurt”, stel ik vast 
zodat de belster zal zeggen dat dit niet 
past in de verdeelsleutel. Maar ze heeft 
helemaal geen sleutel. Ze zegt: “In uw 
eigen buurt, da’s prachtig.”

Het vervolg, na een belletje, maanden la-
ter is de komst van dorpsgenoot André 
van den Berg. In deze dagen van donker 
en amper licht, zelfs op klaarlichte dag, 
is hij   ’n warme zon door de collectan-
ten, van wie ik er nu een ben, te infor-
meren. 

En André is niet kleingeestig. 

Want op mijn vraag of er dan een Leger 
des Heilspet overschiet antwoordt hij 
dat “hij die door de brievenbus schuift.” 
Rozeke en André te horen doet goed. De 
wereld woedt en lijkt slecht. Maar is het 
niet! En zo gaan we naar Sinterklaas& 
Kerstmis. Maar eerst de collecte. Want 
mijn support is voor het leger des heils. 
Het is mijn nieuwe Princenhaagse net-
werk. En Ik ben er trots op!

Rinie Maas

“De activiteiten rond VincentVincenVincent 
blijven door gaan”, aldus Ben Verschuren, 
die woensdag 25 november samen met Lidy 
Meier de ‘Vincentzuil’ onthulde bij huize Mer-
tersem. Op deze zuil staat te lezen: ‘In deze 
luxe villa (Huize Mertersem) woonde de oom van Vincent 
van Gogh. Hij was een rijke kunsthandelaar en werd daarom 
‘Oom Cent’ genoemd. Tegen de tijd dat Vincent vijf jaar oud 
was, had oom Cent al veel aanzien en was hij aandeelhouder 
in de succesvolle internationale kunsthandel Goupil & Co. 
Hij bezorgde zijn neven Vincent en Theo een baan bij deze 
kunsthandel. Toen Vincent er later voor koos om kunstenaar 
te worden, kreeg hij van zijn oom zijn eerste schilderskist. 
Ook kwam hij hier op bezoek om de prachtige kunstcollectie 
van zijn oom te bewonderen’. 

Na de onthulling wachtte de aanwezigen een verrassing. Door 
een druk op een van de knoppen kreeg je het levensverhaal van 
Vincent van Gogh te horen. Niet alleen in het Nederlands, maar 
ook in het Engels. De zuil wordt opgenomen in de Vincentroute, 
die van Princenhage naar Etten loopt. Bij het Liesbos, waar Vin-
cent door wandelde als hij naar Princenhage op weg was, komt 
een dergelijke zuil. 

Uitslag kleurwedstrijd bij MultiBoek
Bij MultiBoek hing de zaak vol met 60 ingeleverde kleurplaten 
met de beeltenis van Vincent van Gogh. De door Wim en Net-
tie Mensen gesponsorde prijzen werden door Ben Verschuren 
uitgereikt. De eerste prijs, een biografie van Vincent van Gogh, 
werd gewonnen door de 11-jarige Trijntje Keijser. De tweede 

‘Activiteiten rondom VincentVincentVincent blijven doorgaan’

Lidy Meier en Ben Verschuren 
onthullen Vincent van Goghzuil

Door Helma Raaijmakers prijs, speelgoed, ging naar de 3-jarige Lola van Holten, de der-
de en vierde plaats werden gedeeld door Mevrouw van Rijc-
kevorsel en Peter Schoenmakers, die beiden een legpuzzel 
naar een schilderij van Vincent wonnen.

Kerstcreatieroute zoekt enthousiaste creatieve mensen

Doe mee als 
Kerst-Kunstenaar

Samen gaan we Princenhage mooi maken met Kerst. Maak een 
mooi Kerst’kunstwerk’ en zet dat in je tuin of voor het raam. Van 
gedicht tot mooie vaas of tekening, alles mag zolang het in de 
geest van Kerstmis is. Voor inspiratie: zie de QR codes van de 
werken van 2013 en 2014. Laat duizenden wandelaars genieten 
van jouw Kerstwerk, en win een leuke prijs. Aanmelden kan tot 
maandag 13 decem-
ber door een email te 
sturen naar kerststal-
princenhage@gmail.
com.
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Beautycare 
by Dominique

Kom nu kennis maken bij  
Beautycare by Dominique en 
profiteer van een heerlijke  
kennismakingsbehandeling voor  
€ 37,50 inclusief gratis huid en  
make-up advies.

Ook kunt u sinds kort bij ons 
terecht voor Microdermabrasie 
behandelingen.

Kijk voor meer informatie op
www.beautycareby-dominique.nl
Of bel voor een afspraak naar:
06-39 02 57 20

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,-

PAKJESAVOND
Jute zak(je) ����������������������������v�a�1,00
Sint-geld-kadokaart ������������������ 1,99
Onesie Sint of Piet �������������������� 9,99
Adventkaars �������������������������������� 3,99
Doos à 10 Kerstkaarten ���������� 1,50
5 ����������������������������������������������voor 5,00
Decemberzegels bij 3 vel GRATIS kaartenbox

In December zijn we ook op maandag open 
van 13.00 tot 18.00 uur.

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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Silla onderweg naar de 
Kerststal op de markt 

De schapen zijn samen met Silla (de 
ezel) alweer onderweg. Ze hebben 
besloten om de Kerststal op de Haag-
semarkt leven in te blazen, en arrive-
ren op 19 december, om op 6 januari 
weer huiswaarts te keren. Daarom gaat 
de bouwploeg op zaterdag 19 decem-
ber in alle vroegte aan de slag, om 
de markt weer op te sieren met fraaie 
Kerststal. Komt dat zien! Op zaterdag 
19 december zijn ook de Kerstloten te 
koop op de markt, ter ondersteuning  
van de Kerststal en voor het winnen 
van leuke prijzen.

 
’s Avonds van 18.00 uur tot 19 uur geeft 
de Koninklijke Harmonie Cecilia met haar 
Opleidings- en Opstaporkest een mooi 
concert in de St. Martinuskerk voor jong 
en oud. In de pauze wordt warme cho-
colademelk geschonken. Het concert is 
zeer de moeite waard en is gratis toegan-
kelijk. Een aanrader om de Kerst mee in 
te luiden.

Opening van de Kerststal 
Aansluitend aan het concert volgt de ope-
ning van de Kerststal op de markt. Ook 

hier wordt muziek ten gehore gebracht, 
en het is altijd een gezellig samenzijn. De 
opening van de Kerststal is ook de start 
van de KerstCreatieRoute: de eerste let-
ter van de ‘kunstpuzzeltocht’ wordt be-
kend gemaakt, en de plattegronden van 
de route zijn bij de Kerststal en op www.
princenhage.net te verkrijgen.

Drie Koningen
Omdat 6 januari dit jaar op een woens-
dag valt en veel kinderen woensdagmid-
dag vrij zijn, vindt ’s middags een leuke 
activiteit plaats in de Sint. Martinuskerk in 
het licht van de viering. Het programma 
en de exacte tijd volgen nog.

WHAT’SAPPENING?
In de serie What’s Appening deze week 
Emma en Nikki uit groep 8 van basisschool 
de Eerste Rith. Ook zij gingen de uitdaging 
aan te appen met een ‘onbekend persoon’. 
Zij hadden het genoegen om hun eigen  
juffrouw Suzanne te interviewen. 

Afdeling Princenhage De Zonnebloem 
op zoek naar vrijwilligers
De afdeling Princenhage van De Zon-
nebloem is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers m/v die de afdeling komen 
versterken. 

De afdeling bestaat uit een groep van 23 
vrijwilligers. Zij bezoeken meer dan hon-
derd mensen die om uiteenlopende re-
denen wat moeilijker contacten hebben.

In onze afdeling is het bezoekwerk de 
belangrijkste taak van onze vrijwilligers. 
Daarnaast organiseren we regelmatig 
allerlei activiteiten. De Zonnebloem biedt 

gerichte cursussen en workshops aan 
om de vrijwilligers te ondersteunen in hun 
werk als vrijwilliger.
Vraag een gesprek aan met Christa van 
den Heuvel (bestuurslid bezoekwerk) 
om samen te bekijken wat jij voor onze 
afdeling en onze afdeling voor jou kan 
betekenen. Ook als je de ambitie hebt 
voor een bestuursfunctie nodigen we je 
van harte uit. Ben je geïnteresseerd of 
wil je meer informatie, neem dan con-
tact op met het secretariaat: Cisca Frank  
(076) 521 11 20 of stuur een mail naar 
ciscafrank@casema.nl.

Kerstsfeer in Princenhaage
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uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 

Jeroen en Jolanda van der Put    Haagsemarkt 30   Princenhage    076 520 44 66

www.jeroenvanderput.nl

In ons eigen atelier kunt u terecht voor:
- ontwerp en realisatie van sieraden
- reparatie van sieraden  
- reparatie van horloges (ongeacht het merk)

Deze Trollbeads actie is een unieke kans om voordelig 
met Trollbeads te beginnen. 

Voor slechts € 99,- koop je 
een zilveren armband, met 
slotje en zilveren kraal, de 
Geluksknoop en een glaskraal 
naar keuze.
Je kunt kiezen uit 3 glaskralen; 
Zuiver hart, Kracht van hoop 
en Geluksregenboog. 

Een feestelijk cadeau voor 
jezelf of voor je vriendin, je 
moeder of dochter!

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

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 

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

óók voor
Sint-cadeaus 

Een unieke en
eigen sti j l?
Wij hebben 
jouw look!

>
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NIET VERGETEN!
DONEER AAN ‘SAMEN 
VOOR DE VOEDSELBANK’
Van 7 tot en met 17 december is Breda West Paramedisch 
Centrum inzamelpunt voor de Voedselbank. Als u producten 
over hebt, of als u aan het einde van het jaar iets goeds wil 
doen, dan kunt u in deze periode uw producten inleveren aan 
de Laan van Mertersem 65.  

Het eind van het jaar is weer in zicht. Tijd om extra energie te ste-
ken in datgene dat je lief is. Dit is de reden dat Omroep Brabant, 
die ervoor zorgt dat alle ingeleverde artikelen worden opgehaald, 
en Breda West Paramedisch Centrum zijn gaan samenwerken om 
de Voedselbank te ondersteunen in het samenstellen van pakket-
ten voor de feestmaanden.

Steentje bijdragen
De praktijk voor fysiotherapie Breda West Paramedisch Centrum 
wil op deze manier een steentje bijdragen aan de leefomstandig-
heden van mensen in de omliggende wijken die het wat lastiger 
hebben. Eén op de tien kinderen leeft in 
armoede. Dat is twee 
à drie kinderen per 
schoolklas. Naast te 
fungeren als inzamel-
punt voor de Voed-
selbank, ondersteunt 
Breda West Parame-
disch Centrum de in-
woners van de wijk met 
advies op het gebied 
van zorgverzekeringen 
voor 2016. Ook dit kan 
financieel een hoop op-
leveren.
 
Meer informatie
Lees alles over de actie op 
www.omroepbrabant.nl/
voedselbank. Daar vindt u 
ook een lijstje met de meest 
gewilde producten. 

LEES ALLES OVER DE ACTIE OP

OMROEPBRABANT.NL/VOEDSELBANK            

WIJ ZIJN EEN INZAMELPUNT!

VAN 7 T/M 17 DECEMBER KAN JE BIJ ONS 

JE PRODUCTEN INLEVEREN.

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANKHELP MEE 
BOODSCHAPPENLIJSTJE

PAKKEN KOFFIE

THEE
SOEP
RIJST
PASTA
PASTASAUS
ZOET BELEG
LANG HOUDBARE MELK

VRIJDAG 11 
DECEMBER

WANDEL EN MATCH

Op vrijdag 11 december kun je 
om 10.00 uur een gezellig uur-
tje wandelen, voor frisse lucht 
ne een praatje. Prinsenhof, 
Princentuin 1, tel: 530 97 91.

SEP

SEP zorgt er jaarlijks voor dat de Haagsemarkt een 
mooi winters sfeertje krijgt. Niet alleen SEP: Ook de Kerst-

stal, de kerstboom, de mooi versierde gevels van de onderne-
mers. Heel veel vrijwilligers dragen weer bij aan die prachtige 

sfeer op onze Haagsemarkt. SEP kondigde onlangs in het Wijkblad 
de mooie plannen aan voor 12 december. 

Spelletjes, een interactieve theatershow, een sneeuwbol van 4 meter, 
een muzikaal programma en hopelijk weer die prachtige lichtjes op de 
straten voor een feeërieke  sfeer: prachtig. 
Maar wat zag ik tevens tussen de activiteiten staan? 200 lichtgevende 
ballonnen die de lucht in gaan? “Princenhage fonkelt” is ooit ontstaan uit 
milieuprincipes: het straatlicht uit en het dorp verlichten met kaarsen. En 
nu stuurt diezelfde organisatie 200 lichtgevende ballonnen met LED ver-
lichting de lucht in. Hoe mooi het er ongetwijfeld ook uit zal zien: what 
goes up, must come down, met alle milieugevolgen van dien. Gelukkig 
zijn er al heel wat gemeenten die het oplaten van ballonnen verbieden. 
Zo niet in Breda. Hier hoeft men slechts een vergunning aan te 
vragen als het om meer dan 1000 ballonnen gaat. 
Voor nu zal deze oproep “roepen in de woestijn” zijn, maar ik 

doe het toch: Is het mogelijk dat SEP alsnog de hoofden 
bij elkaar steekt en een ander alternatief vindt? Bal-

lonnen oplaten in deze tijd kan écht niet meer! 

Yvonne Floren

AANBOD

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.

AANBOD LUMOS Huiswerkbegeleiding in de Dobbelsteen
deskundig - betrokken - positief.

Informatie en aanmelden: 
lumosedured@gmail.com of 06-25266973

LEKKER PûH!!! Afvallen Jongeren (vergoeding zorgverze-
keraars) Professionele behandelmethode om jongeren zelf te 
laten kiezen voor een verantwoorde leefstijl. Intake en 1malig 
leefstijladvies of langer traject. Mariëlle Verhaar, VitaalCoach  
www.lekkerpuh.net  marielle@lekkerpuh.net   T 06 38438831

AANBOD 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.vschko.nl  Uw buurtklussenier.

AANBOD

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.

AANBOD LUMOS Huiswerkbegeleiding in de Dobbelsteen
deskundig - betrokken - positief.

Informatie en aanmelden: 
lumosedured@gmail.com of 06-25266973

LEKKER PûH!!! Afvallen Jongeren (vergoeding zorgverze-
keraars) Professionele behandelmethode om jongeren zelf te 
laten kiezen voor een verantwoorde leefstijl. Intake en 1malig 
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AANBOD De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een 
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Breda - 06-55 77 68 49. www.vschko.nl  Uw buurtklussenier.

Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor particulieren en 

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 

via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dien 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn op re-

kening NL84 RABO 0142 4973 63.

 PRIKKERS

AOGS EI

ZATERDAG 5 DECEMBER

KLEDINGINZAMELING 
DOSKONALE

Zaterdag 5 december zamelt Dosko-
nale weer kleding en schoenen in die 
bedoeld zijn voor hergebruik in de voor-
malige Oostbloklanden en Afrika. Tussen 
9.00 en 12.00 uur kunt u uw spullen af-
geven bij Garage Van Campenhout aan 
de Dreef 83. 

Wie de kleding niet zelf kan afleveren, 
kan bellen naar Tanja van der Vorst om 
te regelen dat de kleding wordt opge-
haald. Ophalen doen we bij minimaal 
twee zakken of dozen. Voor inlichtingen:  
tel. 522 93 30.

ZONDAG 13 DECEMBER

 KERSTCONCERT
 PRINCENHAGE’S 
MANNENKOOR

Het Princenhage’s Mannenkoor geeft, 
samen met het Vrouwenkoor Breda en 
Zanggroep Inspiration, een Kerstconcert 
in de Michaëlkerk, Hooghout 67. Het con-
cert begint om 14.30 uur en  is gratis toe-
gankelijk.Princentuin 1, tel: 530 97 91.
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Vraag onze uitgebreide speelgoedfolder 
per e-mail aan.

 info@multiboekprincenhage.nl

Haagweg 435 • 4813 XD Breda
076 - 5143320

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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Wie zoet is...krijgt
                          lekkerrrrrs!
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COLOFON

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 uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen 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. 

MARTINUSKERK Kerkdiensten Weekend 5/6 december  
Tweede zondag van de Advent. 
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het 
Franciscuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overl. fam. Sprenkels; 
Jan Weijtens (jrgt); Hans van Dort.

In memoriam: Janus Janssen

Janus Janssen is op 17 september 1936 
geboren in Princenhage en overleed op 
3 november 2015. Zijn echtgenote Bets 
Janssen-Hazenberg en zijn kinderen me-
moreerden hem op het gedachtenisprentje: 
“Janus is geboren in een tuindersgezin met 

zes kinderen. Als oudste zoon nam hij al 
jong het heft in handen op het bedrijf. In 
1956 ontmoetten Janus en Bets elkaar. Vijf 
jaar later trouwden zij en bouwden samen 
met dochters Corinda en Jeannette een 
tuindersbedrijf op. Ze teelden o.a. aardbei-
en en tomaten. Voor Janus was het bedrijf 
zijn grote passie. Na de verkoop van het 
bedrijf hebben Janus en Bets nog vele ja-
ren mee kunnen werken op het tuindersbe-
drijf van Corinda en Ab. Zo konden Janus 
en Bets langzamerhand het tuinderswerk 
afbouwen. Zijn andere grote hobby was het 
jagen, welke hobby hij deelde met schoon-
zoon Kees en kleinzoon Koen. Hij was trots 
op al zijn kleinkinderen en volgde met inte-
resse hun doen en laten. Zijn gezondheid, 
met veel ups en downs, is altijd een punt 
van zorg geweest, maar vooral door de 
goede zorgen van Bets heeft hij het nog 
lang volgehouden, tot het echt niet meer 
ging. We nemen met een trots gevoel af-
scheid en zullen hem in ons hart meedra-
gen. ’t Is goed zo….”..

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 6 dec. – 2e zondag van Advent
Dienst van Woord en Gebed. Voorgan-

ger ds. Saskia van Meggelen. Aanvang 
10.00u. Zoals ieder jaar op de 1e zondag 
van december worden na de kerkdienst 
die in het teken staat van ‘Solidaridad’ in 
het Kerkenhuis tijdens het koffiedrinken 
allerlei dingen die verband houden met 
solidariteit ter verkoop aangeboden. Zoals 
daar zijn FairTradeprodukten (zoals koffie, 
thee en chocolade), potjes honing ter on-
dersteuning van ds. Tothpal van onze part-
nergemeente in Arad (Roe) en de ‘Engel-
tjes’ uit Kenya. Ook vorig jaar december 
waren zij te koop in de Johanneskerk: de 
kleine, van kraaltjes gemaakte, engeltjes. 
Meegebracht door ons gemeentelid Jan 
Noordermeer die in Kenya op deze manier 
een groep vrouwen een steuntje in de rug 
geeft. Kortom: een Kerstmarkt in het klein 
en van harte aanbevolen!

‘Solidaridad’ cadeautip
Zoekt u een origineel cadeau? Kijk 
dan eens op http://www.solidaridad.nl/
de-krat-van-solidaridad  Daar vindt u alle 
informatie over ‘de Krat van Solidaridad’. 
Leuk om te geven, super gezond èn u 
steunt hiermee het werk van Solidaridad!

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.

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

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

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.
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Je kenteken zo op naam gezet 
bij autoservice 

van Campenhout 
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Karakteristieke ruime 2 onder 1 kapwoning  
met aangebouwde serre, berging, garage,  
oprit en tuin gelegen op het zuidwesten. De  
woning heeft een ruime woonkeuken, 3 slaap- 
kamers en een open zolder. De woning ligt in  
een rustige woonomgeving, aan de zuidelijke  
rand van de wijk “Princenhage” nabij de 
 gezellige “Haagsemarkt” waar diverse voor- 
zieningen voor handen zijn. 
Woonopp. : ca. 140 m²,  Vrpr.: € 325.000,= k.k. 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Flierstraat 34 

Tel.: 076-522 71 94
www.lambregtsmakelaardij.nl

Karakteristieke ruime 2 onder 1 kapwoning met aange-
bouwde serre, berging, garage, oprit en tuin gelegen op 
het zuidwesten. De woning heeft een ruime woonkeu-
ken, 3 slaapkamers en een open zolder. De woning ligt 
in een rustige woonomgeving, aan de zuidelijke
rand van de wijk “Princenhage” nabij de gezellige 
“Haagsemarkt” waar diverse voorzieningen voor handen 
zijn.

Woonopp. : ca. 140 m², Vrpr.: € 325.000,= k.k.


