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Kom in de tent op de Haagsemarkt

*  Meer muziek door kinderen voor de 
 mensen in de wijk
*  Veilig verkeer is de standaard in  
 Princenhage
*  Investeren in een duurzame Dobbelsteen 
 levert maatschappelijk rendement op.

Wat is er te doen in de tent?
In de tent presenteren de 5 werkgroepen 
hun ideeën wensen en plannen. U wordt 
uitgenodigd om uw mening te geven, 
wat valt u op, wat mankeert er nog aan? 
U kunt ook aanvullend ideeën toevoe-
gen.  U kunt meteen reageren op enkele 
stellingen: Vind ik dat wél of niet?
Het is ook de bedoeling dat de inwoners 
van Princenhage gaan plussen en min-
nen. Bijvoorbeeld: “leuk al die groene 
plannen, maar besteed maar liever het 
geld aan de verkeersveiligheid”. Koffie, 
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Geef je mening over de plannen tot nu toe van Princenhage Begroot

fris en een versnapering staan voor u 
klaar. Voor de kinderen zijn er twee echte 
schminkdames die het gezicht van kin-
deren omtoveren tot een mooi schilderij. 
Scholieren van Sinte Maerte en de Eerste 
Rith maakten tekeningen van een ideale 
Haagsemarkt. De mooiste laten zij zien.
Op woensdagavond 30 maart is er een 
presentatie van de definitieve plannen (in-
clusief uw eigen inbreng) zoals ze naar de 
gemeente worden gestuurd. Dat is in de 
Posthoorn, Haagweg 448, 19.30 uur. Voor 
1 april worden de plannen naar de ge-
meente gestuurd die vervolgens gaat be-
oordelen of het gerealiseerd kan worden.

Laat uw stem horen, denk mee, geef uw 
mening: een beter, mooier, veiliger Prin-
cenhage kunnen we nu samen maken. 
Dus kom in de tent op zaterdag 19 maart.

Wie op zaterdag aan-
staande 19 maart op de 
Haagsemarkt komt kan 
het niet missen: een tent 
op de Haagsemarkt vóór 
het Roode Hert. Iedereen wordt deze 
dag uitgenodigd om even in de tent 
te komen kijken. U kunt er zien wat de 
verschillende werkgroepen tot nu toe 
voor ideeën hebben in het kader van 
Princenhage begroot, uw mening ge-
ven, prioriteiten aangeven en nieuwe 
ideeën toevoegen.

Voor iedereen die het gemist heeft of een 
opfrissing wil: Princenhage doet, samen 
met Prinsenbeek, mee aan een pilot 
van de gemeente Breda: Princenhage  
Begroot. Princenhage werd door de ge-
meente uitgenodigd om zélf te bepalen 
waar een deel van het geld in Princenha-
ge aan wordt besteed. Inmiddels zijn er 
al diverse bijeenkomsten geweest in de 
Dobbelsteen, zijn er werkgroepen gefor-
meerd en deze werkgroepen hebben hun 
plannen verwoord. Aan alle plannen is in 
samenwerking met de gemeente Breda 
ook een prijskaartje gehangen. Bijvoor-
beeld wat kost een zebrapad of een herin-
richting van een verkeerskruispunt.

De verschillende werkgroepen
Er zijn 5 verschillende werkgroepen actief 
die hun plannen aan u willen presenteren:
*  Een bruisend centrum als prettige  
 verblijfplaats van en voor jong en oud
*  Veilig afwisselend, onderhoudsvrien- 
 delijk en sociaal groen

Door  Armin Floren

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
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19 maart Open Dag  
Mondzorgpraktijk Tridenzo

te krijgen. Wanneer u zich op uw gemak 
voelt, kunt u betere keuzes maken om-
trent het welzijn van uw gebit en groeit 
uw zelfvertrouwen”.

Senioren mondzorg
“Uit wetenschappelijk onderzoek is ge-
bleken dat –vooral bij ouderen- de mond-
gezondheid een relatie heeft met diabe-
tes, hart- en vaatziekten. Daarom is het 
belangrijk dat de functie van het gebit 
in orde is. Men moet goed kunnen kau-
wen. Goed kauwen betekent een betere 
vertering van het voedsel en betere op-
names van vitamines en mineralen. Ook 
kan slecht gekauwd voedsel leiden tot 
maagklachten en darmproblemen. Ons 
specialisme ligt dan ook voor een groot 
gedeelte bij een goede mondzorg voor 
senioren. Op de open dag staan onze 
behandelaars voor u klaar om u voor te 
lichten en uw vragen te beantwoorden”.

Op open dag staat koffie klaar
“Als u zaterdag een kijkje komt nemen 
staat de koffie voor u klaar, waar na-
tuurlijk iets lekkers bij hoort. Voor de 
gelegenheid hebben mijn vier kinderen 
appelflappen gemaakt die daarbij goed 
zullen smaken. Als de ouders rondkijken 

Sinds juli 2015 is mond-
zorgpraktijk Tridenzo ge-
vestigd aan de Wethou-
der van Haperenstraat 
36A.  Op zaterdag 19 
maart van 10.00 uur tot 15.00 uur krijgt 
u de gelegenheid om eens binnen te 
lopen en informeel kennis te komen 
maken. U wordt dan voorgelicht wat de 
mogelijkheden zijn tot verbetering en/
of verfraaiing van uw gebit en kunt u 
rondkijken in de ruimtes waar tandarts 
Anna, implantoloog Guus Jan, tand-
artsassistente Carmen  en Francine, 
mondhygiëniste, werkzaam zijn. 

Praktijkhoudster Francine Lamers (38) 
vertelt dat zij vanaf de start goede er-
varingen in Princenhage heeft. “Dat is 
vooral te danken aan de mond-op-mond-
reclame en onze laagdrempeligheid. Wij 
nemen alle tijd voor ‘de mens achter het 
gebit’, dat wil zeggen dat door een rusti-
ge en persoonlijke benadering wij men-
sen echt af helpen van hun angst voor 
de tandarts. Vroeg of laat komt u immers 
voor keuzes te staan. Keuzes die nodig 
zijn om uw gebit op orde te houden of 

Door Helma Raaijmakers

kunnen de kinderen in een speciaal voor 
hen ingericht hoekje hotfix maken. Wan-
neer u interesse heeft om u als cliënt bij 
ons aan te melden hebben wij voor u een 
welkomstgeschenk. Sowieso krijgt ieder 
een goodybag mee naar huis.

Tot ziens op zaterdag 19 maart, u bent 
van harte welkom”.

Groep acht loopt warm voor 
gezellig avondje Kennisquiz

Hoogste aantal inschrijvingen ooit!

Groep 8 betekent het 
afsluiten van je basis-
schoolperiode, een 
nieuwe stap naar de 
middelbare school, 
maar vooral ook je enige kans om deel 
te nemen aan de kennisquiz van SKIP. 
En daar hebben de achtstegroepers 
massaal gehoor aan gegeven. Maar 
liefst 20 teams zullen strijden om de 
titel Kennisquizkampioen 2016. 

De kennisquiz wordt dit jaar voor de 
veertiende keer gehouden en vindt 
plaats op zaterdag 19 maart in de Koe. 
De kinderen van groep 8 mogen zich met 
een team van drie kinderen inschrijven. 
Iedere kennisquiz heeft zijn eigen thema 
en binnen dit thema moeten de kinderen  
’s middags aan de slag met een creatieve 

Door Ron van Zundert

Praktijkhoudster Francine Lamers

De winnaars van 2015.

opdracht. Het thema blijft tot op de dag 
van de quiz geheim. De joker die hieruit 
voortkomt kunnen ze bij de quiz inzetten 
om hun punten te verdubbelen. En dat 
niet alleen: het team met de meest crea-
tieve joker wint een gezellige groepsprijs.

De quiz start om 19.00 uur en zal ge-
speeld worden in verschillende rondes. 
Aan de hand van films, muziekfragmen-
ten, foto’s en opdrachten worden rondes 

afgewerkt in categorieën als sport, mu-
ziek, geschiedenis, taal en aardrijkskun-
de. Van alle deelnemende teams zullen 
uiteindelijk maar drie teams overblijven 
die met elkaar de finale gaan spelen. 
Vanaf dit moment wordt er ook individu-
eel om de prijzen gespeeld. De prijzen 
worden gesponsord door de Multiboek 
Princenhage. De prijswinnende kinde-
ren kunnen hier t.w.v. €75,00, €40,00 en  
€ 25,00 hun eerste inkopen voor de mid-
delbare school doen.

Komt allen!
Aan het einde van de avond zullen we 
dus weten wie de ware kennisquizkam-
pioen van Princenhage wordt. Uiteraard 
zijn ook alle ouders, klasgenoten en an-
dere supporters van harte welkom om 
te komen kijken. We weten niet wat een 
ieder weet, maar we weten wel dat het 
gezellig wordt!
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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

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Pure in Balance  
in Princenhage

staan een moment te nemen om naar je 
lichaam te luisteren en jezelf de vraag te 
durven stellen: zit ik nog op mijn plek en 
doe ik de dingen die ik wil doen. Céline 
weet als ervaringsdeskundige dat het le-
ven als heel zwaar kan worden ervaren, 
maar dat je uiteindelijk toch echt zelf de 
persoon bent om er iets aan te verande-
ren. En dat zit ‘m juist in hele kleine din-
gen. ‘Begin dan ook klein en heel dicht 
bij jezelf’, aldus Céline Lustig. Gedreven 
en liefdevol wil Céline niets liever dan ie-
dere vrouw te laten ervaren en beleven 
wat balans betekent. Heel graag nodigt 
zij de vrouw van nu uit voor de reis van 
ontspanning, rust, focus en energie. 
Want balans is niet iets wat je zomaar be-
reikt. Maar balans is een vaardigheid die 
Céline graag wil overbrengen.

Coaching en workshops
En dus begon Céline enkele maanden 
geleden met een rugzak vol aan erva-
ring, kennis en kunnen haar eigen be-
drijf. Ze biedt in een groepsverband van 
maximaal 6 deelnemers workshops en 
yogalessen. Al dan niet aan de hand van 
een specifiek thema en altijd afgestemd 
op de deelnemers. Maar ook is een één 
op één coaching traject mogelijk. Eind 
maart start Céline met de Pure in Balans 
Mindful training. Hier zijn nog enkele 
plaatsen voor beschikbaar. Céline heet u 
dan ook van harte welkom om eens een 
kijkje te nemen op haar website www.pu-
reinbalance.nl 

Namens het Wijkblad wensen wij Céline 
Lustig heel veel succes toe!

Sinds 1 november 2015 
is Princenhage een bij-
zondere onderneming 
rijker. Céline Lustig, ei-
genaresse van ‘Pure in 
Balance’, wil niets liever dan vrouwen 
ondersteunen bij het terug vinden van 
de balans in het leven en terug te ko-
men in de eigen kracht. 

Het is een zonnige dag als ik met een 
warme glimlach word verwelkomd door 
Céline Lustig in haar praktijk aan de Laan 
van Mertersem. De garage is verbouwd 
tot een aangename en intieme yogaruim-
te. Daaraan grenzend is haar sfeervolle 
praktijkruimte waar we plaatsnemen. 
In 2008 heeft Céline een burn-out ge-
had, zij heeft zich hieruit geworsteld en 
in die tijd ervaren hoe onder andere de 
yoga-practice daarin voor haar van groot 
belang is geweest. Vorig jaar besloot zij 
het roer radicaal om te gooien, zegde 
haar baan op, ging reizen maken, heeft 
een yoga-opleiding afgerond en zich op 
persoonlijk gebied ontzettend ontwik-
keld. Ze besloot haar hart te volgen en 
Céline geeft aan dat ze zich nooit beter 
heeft gevoeld dan nu. De balans en rust 
die ze heeft gevonden is juist hetgeen ze 
iedere vrouw wil geven. 

De vrouw van nu
De vrouw van tegenwoordig rent maar 
door, in de rol van moeder, partner, werk-
nemer, geliefde en ga zo maar door. Er is 
bijna geen tijd om tot rust te komen, laat 

‘Begin klein en dicht bij jezelf’

Door Olga van Gils

Céline Lustig
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Seizoensbehandeling lente /zomer      
Met extract van Kers en Kruisbes. 

Deze zuurstof toevoerende seizoensbehandeling voor het  
voorjaar en de zomer, met kers en kruisbes, 
zorgt voor een ontgifte en stralende huid.  
Is voor alle huidtypen geschikt en voor de huid die weinig straalt.  

6o minuten   € 69,00                          
90 minuten   € 79,00 
 
Ook zijn er weer twee bijbehorende 
      nieuwe voorjaarsproducten!  

 
 

Beau tyv i t  Huidverbetering  

Dreef 10 /  4813 EG Breda / 076-5223838 / www.beautyvit.nl 

	  

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640

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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Deze keer hebben we 
een leuk maar ook niet 
zo'n leuk record voor 
jullie. 
Er is namelijk een En-
gelse vrouw die 90 keer 
voor haar auto-theorie- 
examen is gezakt. 

Ze is dan niet voor haar 
auto-theor ie-examen 
geslaagd maar wel voor 
iets anders namelijk in 
het breken van het record 
aantal mislukte pogingen 
voor het auto-theorie- 
examen!

records

Inmiddels weten jullie wie wij Maud 
en Lotte wij de Kidstime schrijven. 
Heb je ook iets leuks voor onze  
kidspagina stuur het dan op naar 
wijkbladprincenhage@gmail.com 

Maud =                    Lotte =

 Fee =

BRAINSTORMERS KLAAR
VOOR DE KENNISQUIZ

Dit jaar doen maar liefst 20 
teams mee aan de Kennisquiz 
van SKIP. Groep 8d van Sinte 
Maerte mag zich met recht hofle-
verancier noemen. Juffrouw Inge 
bracht maar liefst 6 teams op de 
been.Eén van de groepen is die 
van de Brainstormers. Het team 
bestaat Axel, Daliyah en Lieve. 
“We vinden het heel grappig om 
mee te doen en te kijken hoe slim 
we eigenlijk zijn”, vertelt Brain-
stormer Daliyah. “En het is na-
tuurlijk mooi dat er een prijs mee 
te winnen is”, vult Daliyah aan. 

De sterke kant van de Brainstor-
mers: “We zijn goed in rekenen 

en ook heel creatief”. We gaan 
zien hoe dit komende zaterdag 
allemaal uitpakt op de 14e Ken-
nisquiz van SKIP.

Mopje
Het heeft zes benen, twee 
armen, twee hoofden en 
twee staarten, wat is dit?

Een vrouw op een paard.

Kidstime
woordzoeker

Bal   Zwemmen 
Knutselen Dansen   
Zon  Lachen
Sporten  Vakantie
Lente  Plezier
Spelen

Mopje
‘Dokter, u moet me hel-
pen. Ik scheld iedereen 
steeds de huid vol.’
‘Mmm… vertelt u mij eens 
wat precies het probleem is.’
‘Dat heb ik toch net ge-
daan, kluns van een 
kwakzalver!’

BOEKENTIP
Misschien heb 
je er al van ge-
hoord. Er is na-
melijk een boe-
ken actie aan de 
gang. Boekhan-
dels geven mooie 
boek nu weg voor 
1 euro!!!!

Dat doen ze om kinderen mooie 
boeken te gaan laten lezen. Een 
van deze boeken is Oorlogswin-
ter geschreven door Jan Ter Louw. 
Zeker een aanrader om te kopen 
of te lezen!
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Wij zijn weer

De Haagweg
Volop parkeergelegenheid

 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

OOK ZATERDAGS GEOPENOOK ZATERDAGS GEOPENOOK ZATERDAGS GEOPENOOK ZATERDAGS GEOPEND!D!D!D!    
    
    
    
    

Wij zijn weer goed bereikbaar. 

aagweg is weer open!
Volop parkeergelegenheid. 
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is weer open! 

AANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGEN    

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
nooren van der avoird
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Als je echt eens out-of-the-box wil kijken naar 
een bepaalde vernieuwing kan het goed zijn om 
kinderen hierin mee te nemen. Dit moet ook één 
van de werkgroepen van Princenhage Begroot 
gedacht hebben. De groep die zich richt op ver-
nieuwende plannen rondom de Haagsemarkt zocht het contact 
met de twee Princenhaagse basisscholen en liet kinderen mee-
denken.

De kinderen van een groep 8 op de Eerste Rith en een groep 5 
op Sinte Maerte kregen de opdracht om hun eigen Haagsemarkt 
te ontwerpen. Nadat de kinderen eerst een rondgang op de 
Haagsemarkt hadden gemaakt werd klassikaal gebrainstormd 
over de mogelijkheden om de Haagsemarkt aantrekkelijker te 
maken. Vervolgens gingen zij met veel toewijding aan de slag.

Groen wit
De plannen die ontstaan zijn verfrissend. Zo mag er van de kin-
deren meer groen wit in de bestrating terugkomen en leek het 
hen een goed idee om een mooie mozaïek te maken van het 
Princenhaagse wapen tegen het bordes van het Raadhuis. Een 
veelgenoemd idee is meer groen op de markt in de vorm van 
bloembakken en perken. Ook vinden de kinderen het belangrijk 
om veiliger over te kunnen steken. 
Uiteraard werd ook ‘meer buiten de lijnen gekleurd’ door de 

Door Ron van Zundert jeugd. Zo zijn zij ook voor een ondergrondse parkeergarage, 
een pannaveld, een speeltuintje en een outdoor fitnesstoestel 
voor kinderen. 

Op vrijdag 11 maart werden de plannen door de werkgroep in 
de klassen ontvangen en beloond met een zoetigheid. Maar de 
mooiste beloning zou natuurlijk zijn dat één van de ideeën ook 
echt gerealiseerd kan worden.

Kamerkoor Sempre Belle is een gemengd kamerkoor, onder lei-
ding van dirigente Nanny Kramers. Er wordt a capella gezongen 
en met pianobegeleiding. Het repertoire bestaat uit drie- of vier-
stemmige liederen die een vocale doorsnede van de westerse 
klassieke muziek vertegenwoordigen. Ook staan er enkele spiri-
tuals en folksongs op het repertoire. 

Kamerkoor Sempre Belle is op zoek naar zangers en zange-
ressen, die ook graag overdag willen zingen, vooral bassen, 
tenoren en alten. Vooral aan mannen heeft het koor gebrek, dus 
mannen worden speciaal uitgenodigd een keer te komen kijken! 

Kom bij Kamerkoor Sempre Belle!
Overdag zingen in een koor wordt steeds populairder. Geen wonder, uit onderzoek is gebleken dat zingen een flinke positieve 
bijdrage levert aan de gezondheid. Wie wil proberen of zingen iets voor hem of haar is kan iedere dinsdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur komen meezingen of luisteren bij de repetitie van Kamerkoor Sempre Belle.

Het koor repeteert iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur in Princenhof. Iedereen is van harte welkom op de repetitie.

Bent u geïnteresseerd?!
Kom dan naar de repetitieruimte bij Princenhof.  U kunt iedere 
dinsdagmiddag komen om mee te zingen of te luisteren. 2 re-
petities zijn gratis.

Meer informatie krijgt u ter plaatse of bel naar Henny de Wee, 
06-45925292, of kijk op de site: www.semprebelle.nl. U vindt 
ons ook op Facebook.

‘Buiten de lijnen kleuren’

Kinderen buigen zich over Haagsemarkt
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De appel valt 
niet ver…. 

Au!
Mijn humor is niet van het beste soort. 
Zeg maar sadistisch, flauw en vaak ten 
koste van anderen, of eigenlijk mijn  
kinderen.

COLUMN Dat ik dat terug kon verwachten be-
greep ik voor het eerst 7 jaar geleden. 
Mijn jongste dochter, vaste slaper, werd 
plotseling midden in de nacht wakker en 
was haar zwart-gele speen kwijt. Slaap-
dronken zoekend op blote knieën, met 
een zwaar verminderd zicht vanwege 
lensloze ogen, begon mijn argwaan te 
groeien toen ik haar hoorde gniffelen. 
Ik kwam zonder speen, met blauwe knie-
en en vragende blik onder haar ledikant 
weggekropen, toen ze met een flair waar 
de assistente van Hans Klok jaloers op 
is de magische woorden sprak met haar 
speen in de hand: “Tatatatadáááá, uit je 
oor getoverd mam!”

Ze perfectioneerde haar timing. Op zon-
dagochtend kwam de vraag, nog voor-
dat ik koffie had kunnen ruiken, laat 
staan proeven, hoeveel 12 keer 230 
is. Snel en pijnlijk hoofdrekenend riep 
ik euforisch het antwoord. Zonder op te 

kijken haalde ze haar schouders op en 
zei: “Zou zo maar eens kunnen”.

Niet alleen haar timing perfectioneerde 
ze. Ook de practical jokes werden ver-
fijnd. In een poging een goede moeder te 
zijn had ik vanwege de regen de tafel ge-
dekt met een extra lekkere warme lunch. 
Pannenkoekje, broodje knakworst, thee 
erbij. Gewoon gezellig. Na de lunch za-
ten we even uit te buiken toen Minke 
vroeg of we nog wat wilde drinken. Na 
de zoute knakworstjes had ik wel zin in 
een groot glas citroenlimonade dus toen 
ze mij het glas aangaf nam ik een ferme 
slok…. van het knakworstensap….

Dat was het moment dat ik moest  
bekennen dat de leerling de meester was 
geworden.

Marieke Richters

Kom badmintonnen bij Fier!
Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Wil je je energie kwijt op een sportieve  
manier? Kom dan op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur  
badmintonnen in sporthal De Doelen. Je kunt meteen meespelen! 

Badminton is fantastisch!
• Het is een tactisch spel waarbij je vooruit moet denken
• Je leert omgaan met winnen en verliezen
• Het is goed voor je motoriek
• Je gebruikt vrijwel alle spieren bij het slaan en sprinten
• Je kunt het hele jaar spelen en eventueel aan de competitie deelnemen
• Het is supergezellig om samen te sporten
• Je krijgt training onder deskundige begeleiding
• De contributie is maar €12 per maand

Kom een keertje kijken of beter…. meteen meedoen! 
Je ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Wat heb je nodig? Zaalsportschoenen, een t-shirt en een  
sportbroek. Een badmintonracket kun je tijdelijk van de  
vereniging lenen.

Meer informatie kun je vinden op www.svfier.nl. 
Sporthal de Doelen is gevestigd aan de Doelen 7 in Princenhage.
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La Barrique
Haagsemarkt 8

Tel. 076 - 521 69 46

AANBIEDING 
7 halen 6 BETALEN

Onze favoriet Pierre Jean
Deze intens dieprode wijn heeft een arma van gerijpt rood fruit 

met kruidige tonen. De smaak is vol met zachte tannines.
De afdronk vol aroma’s van fruit is lang.
Deze blend van Cabernet met Merlot is 

een typisch wijn uit de L’Aude.

www.allure bloemen en planten.nl

Ma.  12:00 - 18:00u    Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.   09:00 - 17:00u     Zo.    12:00 - 17:00u.

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
7 dagen per week open:

Nieuw in
Breda:

WINACTIE

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Op een schitterende locatie in de wijk  
 ‘Heilaarpark’ gelegen, royale bouwkavel van ca. 
 885 m2 met de mogelijkheid om een vrijstaande  
 woning te bouwen met zeer ruime bouw  
 mogelijkheden. De kavel ligt aan een oude  
 verbindingsweg tussen Princenhage en  
 Prinsenbeek, nu alleen in gebruik voor  
 bestemmingsverkeer en fietsers. Nabij de  
 ‘Haagsemarkt’ waar diverse voorzieningen voor  
 handen zijn.       
        
 Vraagprijs € 325.000,= k.k. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Heilaarstraat 186 

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

Op een schitterende locatie in de wijk ‘Heilaarpark’ 
gelegen, royale bouwkavel van ca. 885 m2 met de  
mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen 
met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavel ligt 
aan een oude verbindingsweg tussen Princenhage en 
Prinsenbeek, nu alleen in gebruik voor bestemmings-
verkeer en fietsers. Nabij de ‘Haagsemarkt’ waar 
diverse voorzieningen voor handen zijn.

Vraagprijs € 325.000,= k.k.
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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 INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de 

Esserstraat 79 te Breda.
A.C. Koijen & Partners 

Administratie- en Belastingadviseurs.

De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een knellende deur, 
de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc die steeds maar door-
loopt... 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

AANBOD

Atelier voor glas- in- lood.nl 
Spinveld 19D Breda 076 5148997

Voor reparatie, nieuwlevering en dubbel glas. 
Kijk op www.glasenlood.info voor meer informatie.

Horloges en Klokken Reparatie Atelier
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

GEVRAAGD HUISHOUDELIJKE ZELFSTANDIGE HULP GEVRAAGD 

voor 2 x 2 uur per week in een wat groter huis. 

Telefoonnr. 076-5202822AANBOD HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

ZATERDAG 19 MAART
BINGO IN PRINCENHOF

Op zaterdag 19 maart laat KBO in samen-
werking met WIJ de balletjes weer rollen. 
In deze Lente-bingo zijn er in 11 rondes 
mooie prijzen te winnen.
Kosten € 8,00 (KBO leden € 6,00). Aan-
vang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. Prin-
cenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZONDAG 20 MAART
RUSSISCHE POWERFOLK IN 

BIERRECLAMEMUSEUM
APPARATSCHIK!

Waar vind je Russen en Oekraïners, die samen zingen 
en dansen? Bij de concerten van de Berlijnse band 
Apparatschik! Ver over de landgrenzen maken de 4 
muzikanten het publiek enthousiast met hun energieke 
live-concerten, meereizende melodieën en met ritmes, 
die vanzelf in de benen gaan zitten. De pionier en zan-
ger van de band Matrosov (Olaf Opitz) overtuigt met 
gevoelige zang en met zijn meesterlijke spel op de 
balalaika. De virtuoze accordeonist Mischa (Michail 
Saposchnikow) speelt als een gek, zingt mee en ver-
telt het publiek anekdotes uit de Sovjet geschiedenis. 
Goed te horen, en ook bezienswaardig, is ook Pascha 
(Paul Milmeister), die liefdevol aan zijn contrabas-ba-
lalaika plukt. De vurige ritmes op het slagwerk en per-
cussie speelt Udarnik (Alf Schulze), met als gevolg dat 
niemand op zijn stoel kan blijven zitten. 

Van polka tot ska, reggae, rock ’n roll, disco en zelfs 
techno… hun folk- instrumenten krijgen alles voor el-
kaar! Feest mee volgens de beste Oost-Europese 
tradities: “Taiga Tunes & Soviet Grooves” met Appa-
ratschik, de eerste Berlijnse Russen-Cultband.

Bierreclame Museum
Haagweg 375

VRIJDAG 25 MAART
WANDELEN PRINCENHOF

Op vrijdag 25 maart kun je vanaf 10.00 uur 
tot 11.00 uur wandelen bij Princenhof.  Ver-
zamelen en start bij Princenhof. Niet goed 
ter been, de rolstoel en de rollator kunnen 
mee. Deelname is gratis. Princenhof, Prin-
centuin 1, tel. (076) 530 97 91.

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,-

Pasen
• eierverf • paaskleden • eierschalen

• eierkoker • gele kaarsen 
• bakvorm haas, lam • paaskadopapier 

• paasmandje
• paaskaarten € 1,99 

5 voor € 5,00
• paasservetten vanaf € 1,00

  

     

     
     

  

 

 
 
     

ZATERDAG 19 MAART
PRINCENHAGE BEGROOT

Kom in de tent op de Haagsemarkt om 
uw mening, input te geven 
over de plannen van 
Princenhage Begroot. 
Zie het artikel op 
de voorpagina.

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

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

ZATERDAG 19 MAART
KENNISQUIZ VAN SKIP

De leerlingen van groep 8 worden door 
presentatoren Ron van Zundert en Armin 
Floren weer stevig aan de tand gevoeld 
over hun kennis. U bent welkom om alle 
kinderen aan te komen moedigen. Aanvang 
19.00 uur. De Koe, Ambachtenlaan 1. 

NIET VERGETEN!

 PRIKKERS
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Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

076 - 5412732 | prinsenbeek@veldsink.nl l www.veldsink.nl

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen

Niets om aan
te trekken? 
Wij hebben 
jouw look!

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

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

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

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

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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Rudie van Slogteren wint 
finale United by Music

Badminton Club Princenhage heeft tij-
dens de Algemene Ledenvergadering 
van 7 maart j.l een van haar leden uit-
geroepen tot erelid. Corrie Huismans 
werd door het bestuur voorgedragen 
voor deze titel waarna de Ledenverga-
dering hier unaniem mee instemde. 

Corrie vierde haar 35-jarig jubileum bij 
BCP. In 1985 stond Corrie aan de wieg 
toen BCP het levenslicht zag. Zij teken-
de met de andere oprichters de notari-
ele statuten. Zo herinnert zij zich dat er 
altijd iemand aan een tafeltje zat bij de 
ingang van sporthal de Doelen om van 
elke speler 1 gulden te innen waarmee 
toegang tot de zaal werd verschaft. Cor-
rie was gedurende 19 jaar bestuurslid bij 
BCP. Zij deed voor BCP meerdere taken 
waaronder de ledenadministratie. Cor-
rie kreeg uit handen van Twan Janssen 
(voorzitter) een ingelijste oorkonde waar-
na de secretaris (Annette Pieters) haar 
de bloemen en de jubileumhanddoek 
overhandigde. 

BCP is er trots op dat Corrie zich nog 
steeds welkom voelt bij ‘haar’ BCP en 
dat zij nog regelmatig een shuttletje komt 
slaan. Het bestuur en de leden van BCP 
hopen dat zij dat nog lang kan blijven 
doen! 

Corrie Huismans 
Erelid Badmington
Club Princenhage

Rudie van Slogteren (71) 
woont in de bescherm-
de woonomgeving van 
Amarant aan de Heilaar-
straat. Vanwege het feit 
dat hij op zondag 6 maart winnaar van 
de finale United by Music is geworden 
gaan we bij Rudie langs om over zijn 
prestatie te praten. Wat houdt United 
by Music in? United by Music geeft ge-
talenteerde mensen met een verstan-
delijke beperking de kans om op te 
treden voor een groot publiek. 

Het doel is om kwaliteit van leven van 
deze mensen te bevorderen en te ver-
beteren. Sinds 2005 is United by Music 
uitgegroeid tot een internationaal succes 
met stichtingen in Nederland, Noorwe-
gen en de Verenigde Staten. De droom 
is om United by Music in elke gemeen-
schap te introduceren, zodat mensen 
met een beperking overal ter wereld hun 
talenten kunnen tonen.. In 2013 is zelfs 
wetenschappelijk bewezen dat United 
by Music een positief effect heeft op de 
artiesten, omdat zij zich minder eenzaam 
voelen en meer sociale steun ervaren. 
Citaat van Candye 
Kane: “Music is 
what unites us and 
makes us all the 
same”. Muziek ver-
enigt ons en maakt 
ons allemaal gelijk.

Gepassioneerde 
Rudie
In de Avenue in de 
Waterstraat werd 
de autistische Ru-
die van Slogteren 
finalewinnaar met 
zijn vertolking van 
O sole Mio. “Vol-
gens de jury was er 
op mijn optreden 
niets aan te merken 
en dat vervulde me 
met trots. Zij roem-
den de kwaliteit 
van mijn stem, ik 
zing tweede tenor, 
om er aan toe te 
voegen dat zij het 
zelden meemaken 
dat iemand van 
mijn leeftijd nog 
zo’n bereik heeft. 

Ik beschouw dit als een hoogtepunt in 
mijn muzikale leven, omdat ik van kinds 
af aan gepassioneerd ben van muziek en 
dan met name van zingen. Ik heb vanwe-
ge een gebroken wervelkolom van mijn 
derde tot mijn tiende jaar in het kindersa-
natorium in Amsterdam verbleven, waar 
mijn stem is ontdekt.”

Rudie vervolgt: “Zingen is in de loop van 
de jaren mijn passie geworden en sinds 
ik bij United by Music ben is die alleen 
maar groter geworden. Zoals je ziet staat 
mijn huis vol met instrumentarium waar-
mee ik hier kan oefenen. Om de twee 
weken ga ik naar Sliedrecht voor de re-
petities en eenmaal per maand treden we 
ergens op, zoals onlangs in Ruitersbos. 
Bij het 10-jarig bestaan van United by 
Music in april ben ik gevraagd om vier 
dagen te komen zingen. Daarbij zullen 
veel BN’ers zijn, die €100,00 voor een 
couvert betalen, alles voor het goede 
doel”. Voordat ik vertrek zingt Rudie voor 
mij nog eens O sole Mio. Prachtig!

De redactie feliciteert Rudie met zijn be-
haalde resultaat en wenst hem nog een 
toekomst waar veel muziek in zit.

Muziek is rode draad in mijn leven

Door Helma Raaijmakers

Schrijf je nu in!

Stichting evenementen Princenhage or-
ganiseert voor de zesde keer het Prin-
cenhaags kampioenschap eierwerpen 
op maandag 28 maart. De inschrijving is 
geopend! 

De wedstrijd voor kinderen was vorig 
jaar een groot succes en dus ….. is er 
die dit jaar weer. Inschrijven kan via  
www.stichtingevenementenprincenhage.nl

Zesde Princen-
haags Kampioen-
schap eierwerpen
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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 

Kleurplaat wedstrijd Pasen

Kleur, plak of versier en win mooie prijzen! 

Doe mee! Kleur, plak of versier: het mag allemaal! 

Zorg dat jouw inzending opvalt tussen alle andere 

kunstwerken, zodat de jury jouw tekening als 

winnaar uit de bus trekt. Je maakt kans op mooie 

prijzen aangeboden door de ondernemers van het 

winkelplein Dr. Struyckenplein in Breda. Als jouw 

kleurplaat helemaal af is, mag het kleurrijke werkstuk 

tot aan vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) vóór 12.00 

uur bij alle winkels aan de balie worden ingeleverd. 

Huppel de Paashaas en Kobus de Tuinman

Zo vlak voor Pasen wordt het een gezellige boel in 

ons winkelcentrum. Op zaterdag 26 maart zijn 

Huppel de Paashaas en Kobus de Tuinman tussen 

12.00 – 16.00 uur aanwezig. Dit bijzondere duo zorgt 

voor een onuitwisbare glimlach op vele gezichten; 

schudden handjes met iedereen, delen knuffels en 

chocolade eitjes uit en gaan graag op de foto.

Prijsuitreiking op zaterdag 26 maart bij Jumbo

Op zaterdag 26 maart 2016 om 14.00 uur worden 

de winnaar(s) door Huppel de Paashaas en Kobus 

de Tuinman bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!

* Vergeet niet jouw naam en adres te vermelden. 

Naam: 

Leeftijd: 

Straat: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

Email:

*Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

Meer informatie: 

www.facebook.com/Struyckenplein

PRIJS
UITREIKING

OM 
14.00 UUR

PASEN OP HET
DR. STRUYCKENPLEIN

https://www.facebook.com/Struyckenplein

W I N K E L H A R T  V A N  D E  H E U V E L

ZATERDAG
26 MAART

VAN 12.30 TOT 16.30 UUR

• WORD OP ZATERDAGMIDDAG 26 MAART VERRAST DOOR 
DE PAASHAAS! • DE PAASHAAS REIKT OOK DE PRIJZEN 

VAN DE KLEURWEDSTRIJD UIT • DOE MEE EN WIN! • 
KLEURPLATEN VERKRIJGBAAR BIJ ALLE WINKELS

TE KOOP:

Vooroorlogse, 2 onder een kap woning, met cv, centrum Princenhage. 
Grote aangelegde achtertuin, uitgebouwde moderne keuken met inbouw 
app.,  bijkeuken en kelder.  Verdieping : nieuwe moderne badkamer, 
met 2de toilet en 3 slaapkamers en grote zolder met 2 koekoeken op 
2de verd. Dubbele garage met cv, met  geïsoleerde spouwmuren en dak 
en 2 grote geïsoleerde bergingen in de tuin. Een met en een zonder cv. 
Aanvaarding en koopsom , in goed overleg. 

Voor afspraak : CeeRoo, advies: 06 289 077 57
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COLOFON

Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl

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

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 19/20 maart: Palmpasen 
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

In de Martinuskerk zijn op Palmpasen om 
11.00 uur kinderen met hun palmpasen-
stok welkom. De kinderen gaan in op-
tocht de kerk binnen en maken het begin 
van de viering mee. Na het zegenen van 
de palmpasenstokken gaan de kinderen 
naar huize Haga waar zij de bewoners blij 
maken met het lekkers van hun palmpa-
senstok. Rond 12.00 uur zijn de kinderen 
weer terug bij de Martinuskerk.

Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Jaan van Beek; Henk 
Bruinhof en wederzijdse ouders; Overl. Ou-
ders Van Langen-Mulders en kinderen; Cor 
van Haperen-Verschuren; Harrie Rops.

Engelse viering
Zondag 20 Maart om 14.00 uur is er een 
Engelse viering, waarbij u van harte wel-
kom bent. Pater Savio zal in deze viering 
voorgaan.

Communie met Pasen
Indien u met Pasen de communie thuis wilt 
ontvangen, omdat u niet in de gelegenheid 
bent om zelf naar de kerk te komen, dan 
graag een telefoontje met naam en adres 
naar het secretariaat: tel. 5213873 (van 
9.00 tot 12.00 bereikbaar)

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Palmpasen 20 maart
Een bijzondere kerkdienst die om 10.00u. 
begint en waarin ds. Saskia van Megge-
len voorgaat. Deze dienst is een dienst 
voor klein en groot met als thema: ‘Hier 
ben Ik!’ In deze dienst wordt de doop be-
diend aan Boris Jan Cornelis Vet, dochter 
van Cora Timmers en Hugo Vet, Strijen-
laan 5. Tevens zullen Roseida, Morris en 
Nova als 4-jarigen feestelijk de kinder-
nevendienst binnengehaald worden. Wij 
kijken er al naar uit alle kinderen in een 
feestelijke optocht met hun Palmpasen-
stokken binnen te zien komen. We hopen 
voor klein en groot op een mooie dienst!.

Kinderkerk en crèche
Op 20 maart om 10.00u. zijn alle kinde-
ren uitgenodigd om in de Johanneskerk 
Palmpasenstokken te komen maken.

Kerkdiensten in de Goede Week
24 maart: Witte Donderdag. Viering Heilig 
Avondmaal. Aanvang 19.30u..
25 maart: Goede Vrijdag. Dienst van 
Woord en Gebed. Aanvang 19.30u..
26 maart: Stille Zaterdag. Paaswake in 
de Markuskerk, Hooghout 96. Aanvang 
21.00u.

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

Geluidsopnames
Van elke kerkdienst in de Johanneskerk 
wordt een geluidsopname gemaakt op 
CD. Als u hiervoor belangstelling heeft, 
kunt u contact opnemen met de predikant.

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
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.
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