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W I J K B L A D

Het Aogje en de Belgen

ging van de Belgen veranderde ook de 
populatie van de school. Nederlanders en 
Belgen zaten nu samen in een klas. Een 
Vlaamse leerling leverde het onomstotelij-
ke bewijs dat 35:7 toch echt 14 is.

Blikwisseling
Dat het sprookje van koningin Fabiola no-
dig toe was aan een nieuw jasje bewezen 
de dansers van balletschool Nana van 
der Pluym. Zij vonden een jas die weinig 
sprookjesachtig was, maar sprankelde 
bij iedere beweging. En dan was er ook 
nog Chris Nuitermans die tekende voor 
zijn Vlaamse visie op gezondheid. Iedere 
rechtgeaarde Bourgondiër zat ja knikkend 
in de zaal, waarmee niet alleen het geloof 
in de lust van het leven werd beantwoord, 

Aogse Avonden verrast met ‘Belze bril’

maar ook de timing van zijn tekstvaste op-
treden. Paul Jambers zorgde misschien 
wel voor de mooiste blikwisseling van de 
avond. Hij bleef een beetje desolaat ach-
ter. Ministers zonder verantwoordelijkheid, 
een prins die eigenlijk machteloos is en 
joffers die niet door hun hoogheid wor-
den behaagd, maar gewoon thuis bij hun 
ouders wonen. Tja, wat stelt het eigenlijk 
voor?

Wonderlijk
Een annexatie is nooit een prettig voor-
land. Maar als ie verloopt zoals op de 
Aogse Avonden van dit jaar biedt het ook 
veel hoop. En zonder zwaarmoedig te 
worden in deze tijd van etnische bewe-
ging is dat toch een wonderlijk gegeven.

Je moet er maar op ko-
men: Princenhage is 
geannexeerd door Bel-
gië. Het was dit absurde 
idee dat er voor zorgde 
dat de Aogse Avonden 2016 als ver-
rassend en zeer komisch de boeken in 
gaan. Waar de gemiddelde Princenha-
genaar nogal trots is op het dorp  blijkt 
onze zuiderbuur hier soms toch an-
ders tegenaan te kijken. En het moet 
gezegd: deze ‘Belze blik’ werkt soms 
ontnuchterend en doet de mondhoe-
ken krullen. Een groot compliment aan 
de schrijvers Maarten van de Rijt en 
Ronald Huismans is op zijn plaats.

De rode draad werd gevormd door een 
stel op een Princenhaags bankje. Zij be-
spraken alle dorpse zaken met een dikke 
knipoog. Zo vonden zij dat het vernieuw-
de Wijkblad was veranderd in een viezig 
glad ‘blaojke’ en wisten zij te vertellen dat 
Cees Hoosemans plaats ging nemen op 
de stoel van de ‘humpire’ op Tennispark 
Princenhage.

Gemengd
De annexatie door de Belgen leidde ertoe 
dat BB-ers als Eddy Wally, Kristel (K3) en 
Goedele Liekens maar wat graag deelna-
men aan een rondleiding in ons dorp. Het 
drietal werd fraai vertolkt en gevat rond-
geleid door de gids. Gezellig was het ook 
in het Aogse klooster waar een Belgische 
Bierproeverij werd gehouden. Het leidde 
tot smaakvolle grappen. Door de inmen-

Door Ron van Zundert



Natuurlijk kan ’t Aogje zomaar de car-
naval instappen, waarom niet? Maar het 
gaat nog véél beter als alle keeltjes zijn 
ingezongen. Dat kan op de Vocaole Ge-
neraole op zaterdagavond 30 januari, 
vanaf 21.00 uur in gemeenschapshuis 
De Koe. Deze prachtige traditie staat bij 
alle carnavalsvierders in de wijde omtrek 
met een dikke marker in hun smartphone 
genoteerd! Wat is de bedoeling? Simpel, 
samen zingen we bekende carnavalskra-
kers in de Koe. Je mag zelf een nummer 
kiezen uit een uitgebreid repertoire én je 
wordt geassisteerd door twee muziekka-
pellen van wereldformaat: Aogse Bluf en 
BB de Bielopers. Je kent de tekst niet? 
Geen probleem, daar hebben we een 
oplossing voor. We hebben namelijk een 
handig boekske geprint, de Lapzwans, 

Kom mee inzingen tijdens de Vocoale
Generaole op zaterdag 30 januari 2016

GROENWIT SCOORT… 
‘Trots & gemoedelijk’ 

De temperatuur is rond 
het vriespunt als ik op 
het terrein van Groen-
Wit arriveer. Samen met 
de voorzitter van de 
jeugdafdeling, Reinout Schoone, ne-
men we plaats in de behaaglijk warme 
kantine. Buiten wordt de kou getrot-
seerd en stoer doorgespeeld door een 
aantal jonge spelers.

Trots
R.K.S.V. GroenWit is niet meer de club 
van enige jaren geleden zo vertelt Reinout 
Schoone. Sinds driekwart jaar mag hij 
zich met trots de voorzitter noemen van 
de jeugdafdeling die in de afgelopen ja-
ren een enorme groei en ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. In een tijdsbestek 
van ongeveer 6 jaar is GroenWit van 200 
leden uitgegroeid tot 500, waarvan zo’n 
360 jeugdspelers. Iedere zaterdagoch-
tend staan er ruim 30 leeuwen en leeu-
winnen in de leeftijd van 4 en 5 jaar de 
bal te trappen. En niet onverdienstelijk, 
dat blijkt, want er word gevoetbald op 
niveau. Zo spelen de E en de F pupillen 
op hoofdklasse en hoofdklasse schaduw. 
Door middel van een spelervolgsysteem 
wordt de gehele ontwikkeling van alle jon-
ge spelers gevolgd en vastgelegd. 

De club 
Het clubgevoel reikt verder dan alleen de 
eigen voetbalvelden, GroenWit heeft een 
buurtfunctie. Er wordt gesport op het ter-
rein door de Buitenschoolse Opvang en 

Door Olga van Gils zo is er voor de 30 plusser uit de wijk een 
sportaanbod ‘Fit met GroenWit’. Maar ook 
maakt de jeugd uit de buurt graag gebruik 
van de trainingsvelden om tijdens vakan-
ties met elkaar een balletje te trappen. 
Positief sportgedrag staat hoog in het 
vaandel en om dit te waarborgen heeft 
de vereniging de Commissie Sportiviteit 
& Respect opgezet. Een toonbeeld van 
waarden en normen en een uitgedragen 
gevoel van verantwoordelijkheid voor haar 
jeugd. 

Toekomst 
R.K.S.V. GroenWit is een trotse en gezel-
lige club, voor elk wat wils aldus Reinout 
Schoone. Dat blijkt uit de aanwas van 
jonge spelers uit de wijk. Maar ook uit de 
trouwe en betrokken vrijwilligers en sup-
porters en uit alle activiteiten die er naast 
het voetbal georganiseerd worden. De 
jeugd heeft de toekomst luidt het gezeg-
de en aangezien dat onze kinderen zijn 
zal GroenWit vast alleen nog maar meer 
gaan scoren…

waarin alle nummers met tekst staan ver-
meld. Da’s opgelost! Je zingt niet graag 
alleen? Komt helemaal goed, de volledige 
Vlaamse Schuur stuwt je tot grote hoog-
te en zal je muzikaal ondersteunen. Da’s 
ook opgelost! Je hebt een spraakgebrek? 
Hummen, blèren, neuriën en klappen mag 
ook! Je hebt gewoon plankenkoorts? Be-
kend fenomeen. De bar is geopend vanaf 
21.00 uur en een klein biertje zal wonde-
ren doen. Let op een klein biertje hè! Om 
het geheel compleet te maken zal Prins 
Babbelonius aanwezig zijn om ook zijn 
muzikale kwaliteiten met jullie te delen. 
Iedereen is welkom op deze knotsgekke 
avond: dé perfecte voorbode voor carna-
val 2016. De Vocaole Generaole, ge ziet 
zelde dat het goed gaat meej al die zan-
gers, wie weet deze keer wél! 

Beeldmerken in 
Princenhage

Lambregts Makelaardij

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 bete-
kent ‘woord’. Uiteraard uiten winkels, 
bedrijven en andere organisaties in 
Princenhage zich ook met behulp van 
hun logo. Het Wijkblad is benieuwd 
naar de verhalen achter de Princen-
haagse logo’s en ging op onderzoek 
uit. Deze week het logo van Lambregts 
Makelaardij.

Al meer dan 15 jaar houdt Piet Lambregts 
kantoor in Princenhage. In 2000 startte 
hij met zijn compagnon Van Sweep het 
kantoor. “In het logo zie je eigenlijk terug 
waar we vandaan komen. We hebben 
beiden een agrarische achtergrond en 
dat zie je terug in ons logo”, vertelt Piet. 
Het beeldmerk toont een boom en een 
akker en verwijst daarmee naar hun ver-
leden in de glastuinbouw. “Toen we ons 
kantoor begonnen hebben we ons vooral 
gericht op het agrarische vastgoed. Hoe-
wel we dat nog steeds doen is het niet 
meer onze prioriteit”, vult Piet aan.

Vertrouwen
Piet is zonder zijn compagnon verder ge-
gaan en houdt nog steeds kantoor met 
Mariëlle Goos en zijn vrouw Rian aan de 
Pastoor van Spaandonkstraat. Wat opvalt 
in het logo zijn de strakke lijnen van de 
akkers die in verschillende groentinten 
naar het huis lopen. Samen met de boom 
brengt dat Princenhage goed in beeld en 
staat het logo voor wat het bedrijf doet.
“Ik ben erg tevreden over het logo”, vertelt 
Piet. “Het beeld heeft een rustige, lande-
lijke uitstraling. We vinden het belangrijk 
dat het beeldmerk niet te schreeuwerig 
is en dat het vertrouwen wekt. Ik vind dat 
het daar nog steeds prima aan voldoet.”

Door Ron van Zundert
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Hof ter Dreef onthuld 
door wethouder Arbouw
Wethouder Alfred Arbouw 
heeft zaterdag 23 januari 
de nieuwe straat Hof ter 
Dreef onthuld. Alle toe-
komstige bewoners waren 
uitgenodigd.

Hof ter Dreef is een nieuwe zijstraat van 
de Dreef die toegang geeft tot de nieuw-
bouw die daar nu volop gaande is.  Aan 
dit nieuwe groene hof verrijzen 21 een-
gezinswoningen in jaren 30-stijl. Als alles 
meezit worden de huizen in april / mei 
opgeleverd aldus Richard Schul, de pro-
jectontwikkelaar.

Richard Schul verwelkomde alle aanwe-
zigen. “We wilden eerst een steen ont-

hullen, maar aangezien niemand van de 
bewoners de steen tegen zijn gevel aan 
wilde, openen we de nieuwe straat met 
de onthulling van het naambordje”. Het 
was de eer aan wethouder Arbouw om 
het nieuwe straatnamenbord te onthul-
len, waarna er geproost werd door de 
bewoners.

Bij het gehele project was de Dorpsraad 
Princenhage nauw betrokken. Voorzitter 
Marian Verheij geeft aan heel trots te zijn 
dat dit stuk van de Dreef nu eindelijk 
aangepakt is als belangrijke entree van 
Princenhage. “We zijn er trots op dat we 
dit met alle betrokkenen hebben bereikt, 
maar we zijn er nog lang niet in de Dreef, 
we blijven hier mee bezig”.

Door Armin Floren

wethouder Arbouw (l) en Richard Schul (r) drinken op de opening

- van de redactie -
In deze editie komen we voor het eerst 
met een kinderpagina: Kidstime. We 
hopen dat dit met veel plezier door de 
jeugd gelezen gaat worden. 
We zijn ook blij u te kunnen melden dat 
onze oproep voor een hoofdredacteur 
veel reacties heeft opgeleverd. We heb-
ben inmiddels bijna iedereen gesproken 
en vinden zéker een nieuwe hoofdre-
dacteur onder de belangstellenden. 

We hebben ook gesprekken gevoerd 
met mensen die graag (columns) willen 
gaan schrijven. Voor de 2e keer vindt 
u in ons blad een artikel van Olga van 
Gils. Olga is toegetreden tot de redactie 
van het Wijkblad “op proef”. Eerst eens 
even een paar maandjes kijken dus of 
het klikt en bevalt. We houden u op de 
hoogte van het hoofdredacteurschap 
en alle overige personele uitbreidingen! 

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

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

Nieuwe straat in Princenhage
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Ideeën voor Princenhage begroot gepresenteerd

Woensdag 20 januari zijn bij de derde 
bijeenkomst van Princenhage begroot 
de ideeën van de werkgroepen gepre-
senteerd. Ideeën die verder uitgewerkt 
moeten worden, maar waar we ook de 
mening van de Princenhaagse bevol-
king over willen horen. Zijn dit goede 
plannen waarvoor met geld uit de be-
groting geschoven moet worden of 
vindt u andere zaken belangrijker?

Investeren in duurzaam en veilig groen
De werkgroep Groen en Spelen wil aan-
sluiten bij de werkgroep Buitenspelen 
van het wijkplan. De werkgroep heeft als 
motto: “In Princenhage willen we duur-
zaam en veilig groen.” De komende tijd 
werkt de groep de ideeën verder uit, 
maakt deze kenbaar en legt contacten 
met omwonenden/belanghebbenden.

Meer aandacht voor kunst en cultuur 
op basisscholen
De werkgroep Cultuur Scholieren heeft 
gekozen voor samenwerking met Sin-
te Maerte en de Eerste Rith om zo alle 
schoolgaande kinderen te bereiken. De 
ideeën focussen zich op meer muziekon-
derwijs. Vanuit de zaal is meegegeven 
dat beeldende en andere kunst/cultuur 
ook van belang is.  Er is tevens gepleit 
voor  het betrekken van kunstenaars en 
het aansluiten bij evenementen in de 
stad.
Meer aandacht voor (verkeers)veilig-
heid
Deze groep richt zich op een zestal as-
pecten variërend van snelheidsmaatre-
gelen, fietsers/voetgangersbelangen en 
parkeerproblematiek. Tevens kijkt deze 
groep naar de openbare AED’s. Deze 
ideeën gaat de groep uitwerken in con-
crete voornemens.

Centrum Princenhage: een nog pretti-
ger verblijfs- en ontmoetingsgebied
De werkgroep gaat korte en lange ter-

mijn onderscheiden – sommige zaken 
zijn eenvoudig en snel te realiseren en 
andere vergen een meerjarenblik. Het 
gekozen motto is: “Een nog prettiger 
verblijfs- en ontmoetingsgebied voor alle 
Princenhagenaars.” De aandacht van de 
groep gaat naar acht onderwerpen, wat 
uitmondt in drie speerpunten: historie uit-
venten en de Haagsemarkt en aanloop-
straten  aantrekkelijker maken.

Investeren in duurzaamheid levert 
geld op
De werkgroep Duurzaam dorp kijkt veel 
breder dan energiebesparingen op 
zich, maar legt de focus op stookkosten 
van  maatschappelijke accommodaties. 
Door lagere stookkosten kan er geld 
bespaard worden. De besparingen kun-
nen dan geïnvesteerd worden in waar 
het werkelijk om gaat: jeugd, onderwijs, 
zorg. Ook kijkt de groep naar de gewens-
te energiebesparingen van particulieren: 
het bevorderen van investeringen door 
delen van kennis, zicht op subsidies: het 
bieden van informatie.

Wat is het vervolg?
De plannen gaan samen met de ge-
meente geconcretiseerd worden en be-
keken wordt wat het gaat kosten. Meer 
geld voor bijvoorbeeld inrichting van de 
Haagsemarkt, muzieklessen of het ver-
duurzamen openbare gebouwen bete-
kent dat ergens anders minder geld aan 
uitgegeven kan worden. De bewoners 
van Princenhage mogen beslissen wat 
zij het belangrijkst vinden.

De werkgroepen gaan werken aan 
draagvlak voor hun plannen. De bedoe-
ling is dat straks zoveel mogelijk mensen 
uit Princenhage mee beslissen over hoe 
de begroting in Princenhage vormgege-
ven wordt. Heb je een mening over de 
gepresenteerde ideeën? Wil je een bij-
drage leveren aan een van de werkgroe-
pen? Laat het weten aan het kernteam via  

Door Martijn Kegler princenhagebegroot@gmail.com. Het 
kernteam roept alle inwoners van Prin-
cenhage op om mee te beslissen over 
de begroting. 
De eerstvolgende algemene bijeen-
komsten zijn voorlopig ingepland op de 
woensdagavonden 24 februari en 30 
maart. Zet deze data in je agenda!

Het is de taak van de Financiële Com-
missie van Stichting C.C. ‘t Aogje om vol-
doende geld bijeen te krijgen, zodat de 
Stichting een goed verzorgd carnaval kan 
bieden en daarbij ook aandacht te schen-
ken aan gehandicapten, bejaarden en de 
jeugd. Ook diegenen die door ziekte niet 
deel kunnen nemen bieden we graag iets 
aan. Eén van die middelen om geld bijeen 
te krijgen is de financiële actie.

Dit jaar vindt de financiële actie plaats op 
zaterdag 30 januari a.s. Medewerkers van 
C.C. ’t Aogje trekken tussen 10.30 uur en 
ca. 15.00 uur van deur tot deur door de 
straten van Princenhage om zo verschil-
lende leuke artikelen aan de man te bren-
gen. Ook de carnavalsbus van Stichting 
C.C. ‘t Aogje staat op de Haagsemarkt 
tussen 11.00 uur en 15.00 uur, waar de 
diverse artikelen ook te koop zullen zijn. 
Er worden weer verschillende artikelen 
aangeboden, zoals emblemen, Aogse 
Troela’s, Groen-witte vlaggen, paraplu’s, 
dassen, buttons, pins etc. 

Alvast heel hartelijk bedankt!!!!

Met Carnavaleske groet,
Financiële Commissie van
Stichting C.C. ’t Aogje

Financiële actie 
van Stichting 
C.C. ’t Aogje
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WHAT’SAPPENING?

Kidstime

Hoi, wij zijn Maud en Lotte en wij ver-
schuilen ons achter deze tekentjes

Maud =                    Lotte =

Hoe zijn wij er op gekomen om kids time te 
gaan schrijven?
Nou het zit zo: we werden door meneer Ron 
gevraagd (een meester van de Sinte Mae-
rte )of we dit wilden doen. We waren me-
teen enthousiast en hadden er veel zin in. 
Wij schrijven nu om de twee weken deze 
pagina. Wij hopen dat jullie dit leuk vin-
den!  Wil jij ook in het krantje komen met 
een leuke mop, verhaaltje of foto? Dan mag 
je dat opsturen naar wijkbladprincenha-
ge@gmail.com.

records

In dit stukje vertellen wij jou over een 
raar record. Je zult zien dat er men-
sen op de wereld zijn die krankzin-
nige dingen kunnen!

De eerste die wij jullie gaan vertellen 
is een vrouw die woont in Las Vegas 
en heeft de langste vingernagels ter 
wereld!! Het is voor haar denk ik heel 
moeilijk leven want ze heeft aan haar 
linker hand maar liefst 3,62 meter en 
aan haar rechterhand 3,68 meter! Dat 
is bij elkaar 7,3 meter. Zou jij ermee 
kunnen leven?

Moppen
Hoe telt een buitenaards wezen tot 17?
Antwoord: hij telt gewoon zijn vingers!
Ken je de mop van de timmerman?
Antwoord: die slaat nergens op!

Juf: ‘We gaan het vandaag hebben over 
de oertijd. Hoe denken jullie dat die 
mensen in die tijd leefden?’
Lindo zegt:’Oergelukkig, juf.’
Juf zegt:’ Waarom denk je dat Lindo?’
Lindo zegt:’ Omdat de school toen nog 
niet was uitgevonden.’

Bank avonturen met…
In dit stukje vertellen wij jou iedere twee weken over 
een leuk boek en een leuke film. Dus jij hoeft je nooit 
meer te vervelen op de bank!

Dummie de mummie (film) 
& dokter Proktor (boek)
Het is een grappige film waarin Dummie de mummie 
en Goos op zoek gaan naar een beeldje (de sfinx 
van shakaba). Daarbij gebruiken ze de hulp van hun 
geschiedenisleraar, en ondertussen doet Dummie de 
mummie ook nog mee aan een schilderwedstrijd. Wil 
jij weten hoe dit afloopt, dan moet je hem zeker gaan 
kijken in de bioscoop!
Doktor Proktor is een krankzinnige professor. Hij 
woont in een klein huisje in Oslo en vindt allerlei din-
gen uit, die de wereld helemaal niet nodig heeft! Zijn 
grote droom is om iets uit te vinden dat de wereld 
wel nodig heeft. Maar hijzelf heeft zijn uitvindingen 
wel nodig tijdens zijn avonturen samen met twee an-
dere kinderen die in zijn straat wonen, Lise en Bulle. 
Het heeft vier delen en in alle delen is er weer een 
grappig maar ook spannend avontuur waar hij weer 
rare uitvindingen bedenkt!
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Rood, wit, blauw
Oké, ik geef het toe. De kop hierboven 
had natuurlijk Groen, wit moeten zijn, en 
misschien ook nog wel Geel, zwart, maar 
als lid van een echte Bredase voetbalfami-
lie ben ik toch niet verder gekomen dan 
de regionale jeugd van JEKA. En die ‘sor-
ryboys’ spelen nu eenmaal in rood, wit, 
blauw.

De meeste Bredanaars kennen mijn neef 
Ton, die het als assistent-trainer nu uitste-

COLUMN kend doet bij Wolfsburg, maar de allerbes-
te was toch wel mijn ome Henk zaliger. 
Hij voetbalde bij Baronie, net als mijn oom 
Theo Heeren overigens, en werd later kas-
telein. Ook net als mijn ome Theo. Ook 
zaliger.

Ome Henk was van het enige echte NAC-ca-
fé in de binnenstad: Markzicht. Waar wij 
nog weleens de kreet ‘hij gaat de singel in’ 
wat al te letterlijk namen. Menig suppor-
ter is met een natte geelzwarte sjaal thuis 
gekomen. Nou zult u onderhand denken: 
wat moet ik daar allemaal mee in ons wijk-
blad?, maar dat komt zo.

We hebben namelijk een zeer beroemde 
Aogenees in ons midden die zo’n beetje 
alle kleuren van de regenboog heeft gedra-
gen, inclusief oranje. Jawel: Kees Rijvers. 
En die kun je op een lekkere wandelzon-
dag zomaar tegenkomen op de Haagweg. 
Ik had de eer hem heel even te spreken 
bij mij voor de deur. Nou zeg ik eigenlijk 

alleen maar U tegen mijn vader, maar ui-
teraard ook tegen meneer Rijvers.

Ik stelde me voor en hij vertelde allerhar-
telijks dat hij mijn ome Henk de allerbeste 
voetballer van onze familie vond. ‘Jammer 
van die meniscus’, zei een van mijn helden 
van vroeger.

Maar nou komt het: ik vertelde hem dat 
ik zo’n vijftig jaar geleden bij hem in zijn 
sportwinkel op de Haagdijk mijn eerste 
JEKA-shirt kocht. ‘Die had ik toen hele-
maal niet, maar iedereen wilde die shirts 
hebben. Ik ben naar Tilburg gereden en 
heb daar Willem II shirts gekocht. Ook 
rood, wit, blauw. ‘
Tegen niemand vertellen hoor, maar ik ben 
dus de enige Lokhoff die in een  shirt van 
Stilburg heeft gespeeld.
 

Rosé Lokhoff

De burgemeester van Princenhage: 
J.H.M. Vermeulen (1917-1935)
De opvolger van Dom-
mer van Poldersveldt 
wordt J.H.M. Vermeu-
len. Hij is op 16 februari 
1870 in Rotterdam gebo-
ren en overlijdt in Vught op 24 febru-
ari 1942. Johannes Vermeulen was, 
voor zijn benoeming in Princenhage, 
vanaf 1912 burgemeester van Valken-
burg en Houthem. Bij zijn aantreden 
in 1917 verdient Vermeulen fl. 1900,00 
per jaar. Twee jaar later is de jaarwed-
de flink hoger, namelijk fl. 2700,00.  
Princenhage telt in 1917 12.126 inwo-
ners, in 1926 is dat aantal opgelopen 
tot 15.256. De annexatie op 1 mei 1927 
door Breda van een groot deel van 
Princenhage (405 hectare) brengt het 
aantal inwoners terug tot 10.208.

Moeilijke jaren dertig
Ondanks de grote werkloosheid rond 
de jaren dertig van de vorige eeuw ge-
beurt er onder het ‘bewind’ van burge-
meester Vermeulen toch wel het een en 
ander. Zo gaat de villabouw langs de 
Liesboschlaan, nu Oude Liesboslaan, 
gestaag voort, wordt de parochie Pas-
toor van Ars opgericht en wordt het we-
gennet uitgebreid en gemoderniseerd. 
De buitenwegen worden verhard, zoals 
bijvoorbeeld de weg naar het Liesbos 
via de Sprundelsebaan en de Liesstraat. 
In 1920 wordt het waterleidingnet in de 

Door Helma Raaijmakers dorpskom en in wijken grenzend aan 
Breda aangesloten. In 1921 valt door 
een hevige storm de torenspits in het 
schip van de Martinuskerk en wordt deze 
hersteld door het gemeentebestuur van 
Princenhage. In 1922 wordt de openbare 
lagere school in Princenhage opgehe-
ven en in 1924 die van Prinsenbeek. Alle 
kinderen gaan nu dus naar katholieke 
scholen. In 1925 wordt het raadhuis in-
tern verbouwd. Een plaquette die enkele 
jaren geleden teruggevonden is op de 
zolder van het voormalig gemeentehuis 
van Prinsenbeek is terug in het voorma-
lig  raadhuis van Princenhage aange-
bracht. De marmeren plaquette heeft als 
opschrift: ‘Inwendig verbouwd in 1925 
– Het dagelijksch bestuur bestond uit: 
J.H.M. Vermeulen, burgemeester, A. van 
Baal, wethouder, J.. Bastiaansen, wet-
houder, J. Sterkens, Gem. Secretaris’. 
Eronder staat in kleine letters: ‘A.C. van 
Hulten, gem: opzichter’.

Verbouwing zusterhuis
Door architect Bakkeren en aannemer 
Klemans wordt in 1927 het zusterhuis ver-
bouwd. De werkkamer van de eerwaarde 
zusters wordt afgebroken, alsmede een 
gedeelte van de bewaarschool. Er komt 
een werkkamer voor de eerwaarde over-
ste met twee spreekkamers en daarbo-
ven een nieuwe kapel met toebehoren. 
De aanneemsom bedraagt fl. 7764,00, 
maar door een handig opzetje van de 

architect en de pastoor (Bouman!) wordt 
dit bedrag met fl. 500,00 verlaagd.

Aanschaf brandweerauto
De gemeenteraad van Princenhage be-
sluit op 31 augustus 1934 tot de aanschaf 
van een brandweerauto met motorspuit. 
Op 27 april 1935 gaat burgemeester Ver-
meulen met pensioen en neemt middels 
een receptie afscheid van de raad en de 
inwoners van Princenhage.

Burgemeester Vermeulenstraat
Ook burgemeester Vermeulen heeft een 
straatnaam gekregen. In 1999 besluit 
B&W een zijstraat van de Hovenierstraat 
naar hem te noemen.
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NIET VERGETEN!
ZONDAG 31 JANUARI

“ DE NOODZAAK VAN 
CARNAVAL “

Professor de Pleij houdt een voordracht over de 
noodzaak van carnaval. Gemeenschapshuis 
de Koe, aanvang 15.00 uur. Kaarten à €7,50 
verkrijgbaar bij Bachman en aan de kassa van 
de Koe..

ZATERDAG 30 JANUARI

ROLSTOELCARNAVAL

De stichting Rolstoelcarnaval organiseert 
een geweldig carnavalsfeest voor mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking. Met medewerking van vele ar-
tiesten en ook de prins van Breda komt op 
bezoek. Aanvang 13.30 uur in de Rabozaal 
van de Koe. Entree gratis

ZATERDAG 30 JANIARI

VOCAOLE GENERAOLE

Lekker inzingen voor carnaval 2016 in de 
Vlaamse Schuur van de Koe. Entree gra-
tis. Aanvang 21.00 uur

DONDERDAG 4 FEBRUARI

VARIA-AVOND IN 
“ WESTERWIEK “

ARGUSVLINDER 298, 
BREDA

Donderdagavond 4 februari 2016 is er 
weer een Varia-avond.
Deze avond kunt u vrij rikken of jokeren, 
beide met een dagwinnaar.
 
Met de niet-kaarters gaan we in het ka-
der van Valentijn iets met bloemen ma-
ken. U moet hiervoor een gebaksbordje 
meebrengen.
Entree voor het vrijkaarten en de work-
shop € 2,50 p.p.
U kunt natuurlijk (gratis) ook gewoon ge-
zellig een praatje komen maken.
Een avond voor 50-plussers uit Wester-
park en Tuinzigt.
Zaal open: 19.00 uur - aanvang: 19.30 
uur.

VRIJDAG 5 FEBRUARI

WANDEL EN MATCH BIJ 
PRINCENHOF

Op vrijdag 5 februari kun je om 10.00 uur ge-
zellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én 
een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91. 
(Veemarktstraat 40, Breda).

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 dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn op  

rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

 PRIKKERS
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COLOFON

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. Tel. secretariaat 5213873. Website: 
www.nazarethparochie.nl en emailadres: 
martinus@rkbredawest.nl Voor uitvaarten, 
ziekenzalving en ziekenzegen dagelijks te 
bereiken op tel. 06 14 96 21 11.

Kerkdiensten 
Weekend 30/31 januari. Derde zondag 
door het jaar. 
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het Jon-
gerenkoor verzorgt de zang. 
Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere in-
tentie.

Familieviering ‘ Jij hoort erbij!’
Zondag 31 januari om 11.00 uur is een fa-
milieviering met als thema ‘ Jij hoort erbij!’. 
Tijdens deze viering horen we verhalen uit 
de bijbel. We luisteren naar het verhaal van 
de kleine Samuel en de leerlingen van Je-
zus. Zij hoorden een stem die hen uitnodig-
de Jezus te volgen. 

In deze viering worden ook de kinderen 
voorgesteld die dit jaar hun eerste commu-
nie doen. Het belooft een feestelijke viering 
te worden. Het Jongerenkoor Princenhage 
ondersteunt de zang. Iedereen is van har-
te welkom: kinderen, papa’s en mama’s, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s.

MARTINUSKERK

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 31 januari: 
Dienst van Woord en Gebed. Voorganger 
pastor Lianne van der Wel. Aanvang 10.00u..

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen zijn deze zondag welkom in de 
crèche en de Kinderkerk. 

Kerkbalans 2016 “Mijn kerk in balans”.
Vanaf 17 januari zijn er weer vele medewer-
kers op stap om de bekende envelop met 
daarin uw bijdrageformulier bij u te bezor-
gen of u ontvangt hem via de post omdat 
wij niet voor ieder wijkje een medewerker 
hebben. Zorgt ú in het eerste geval ervoor 
dat uw antwoordenvelop klaar ligt als zij die 
enige dagen daarna weer op komen halen? 
Ontvangt u uw envelop via de post dan ho-
pen wij uw antwoord eveneens via de post 
te ontvangen. Dank u wel!

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 Megge-
len. Tel. 06-22576592

Kosterij Johanneskerk 
Dhr.H.v.Wijk. Tel.  8871215

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
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.

Oude foto van De Dreef.
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