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25 jaar Bierreclame Museum

recepties, jubilea, proeverijen, reünies... 
Daarnaast is Jan ook vaak op reis voor 
het Bierreclame Museum. Hij wordt vaak 
ingezet als expert op het gebied van re-
clame-uitingen van bier en doet dan bij-
voorbeeld taxaties.

Nog nooit een vechtpartij geweest
Het Bierreclame Museum kent al die tijd 
de kenmerkende sfeer van gemoede-
lijkheid en gezelligheid als die van een  
Engelse of Ierse pub. In 25 jaar is er zelfs 
nog nooit een vechtpartij geweest. De 
klanten komen werkelijk overal vandaan, 
waaronder ook veel Belgen.
Als ik Jan en Lenny vraag naar hoogte- 
en dieptepunten komen er alleen hoog-
tepunten. Zoals een interview met de 
Japanse televisie. In één documentaire 
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“In 25 jaar nog nooit een vechtpartij meegemaakt.”

over Nederland werd het Bierreclame 
Museum weggezet naast Amsterdam, tul-
pen en molens. Jan en Lenny vieren het 
jubileum op 2 en 3 april. Op 2 april is dat 
in besloten kring, op 3 april is er een bier- 
attributen-KofferbakVerkoop voor de deur.

Er valt nog veel meer te vertellen over het 
Bierreclame Museum. Ik had nog kunnen 
verhalen over de folk-muziek die er altijd 
wordt gedraaid. Of dat Jan altijd actie 
heeft gevoerd tegen het anti-rookbeleid 
in cafés. Of over de Vrijmarkt die Jan al 
sinds 1991 organiseert. 
Beter is het dat u zelf op zondag lekker 
iets gaat drinken in dit buitengewoon 
unieke museum, zéker nu het lekkere 
weer eraan komt is het ook goed toeven 
in de heerlijke tuin achter het café.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“Ik wil er zijn om familie en betrokkenen,
de dagen vanaf overlijden tot en met

het afscheid, die ondersteuning en
begeleiding te bieden die zij wensen.”

Theo Jansen
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Troelstrastraat 33
Breda

Vraagprijs: 
€ 175.000,-- k.k

Overweegt u de verkoop van uw woning? 
Bel voor een GRATIS waardebepaling.

Vijfentwintig jaar gele-
den besloot Jan Hem-
mer een museumcafé te 
beginnen aan de Haag-
weg 375. Hij wist toen al 
precies wat hij wilde. Het draaien van 
plaatjes op feestjes en het rijden op de 
taxi van Peutax had hij toen wel gezien. 
Jan vond het tijd om zijn dromen na 
te jagen. Inmiddels is het Bierreclame 
Museum uitgegroeid tot een begrip in 
Princenhage en vér daarbuiten, missie 
geslaagd!

Jan is al 40 jaar bierreclamespullen aan 
het sparen. Hij herinnert zich zijn eerste 
aankoop nog: “Dat was toen ik 16 jaar 
was en op tienertoer ging. Op het Water-
looplein in Amsterdam kocht ik mijn eer-
ste Belgische reclamebord”.
Daarna is de verzamelwoede toegesla-
gen en prijken er inmiddels zoveel bier-
reclame-uitingen in het café dat je nog 
moeite moet doen om een stukje muur te 
ontwaren. Maar de zoektocht gaat nog 
steeds door.

Expert in reclame-uitingen
In 1997 kwam Lenny Sinke in beeld en 
ook zij stortte zich meteen op het Bierre-
clame Museum. Lenny is van oorsprong 
maatschappelijk werkster, maar is daar-
mee gestopt. Er is zoveel te doen voor 
het museum dat beiden er fulltime mee 
bezig zijn. Wie denkt dat het museum al-
leen op zondag geopend is heeft het mis. 
Ook door de week en in het weekend 
zijn er talloze activiteiten zoals feestjes,  

Door Armin Floren

De gezelligheid van een Ierse of Engelse pub.



Komend weekend vindt 
op Tweede Paasdag het 
zesde kampioenschap 
eierwerpen plaats. Dit 
stukje folklore gaat 
plaatsvinden op de Haagsemarkt. 
Stichting Evenementen Princenhage 
(SEP) daagt alle mensen in Princenha-
ge uit om zich op te geven voor deze 
gezellige wedstrijd.

Hoe werkt het? Elk team bestaat uit drie 
teamleden: een gooier, een vanger en 
een coach. Elke beurt bestaat uit drie 
pogingen. Een rauw ei heel vangen bete-
kent dat het team door is naar de volgen-
de ronde. De wedstrijd voor volwassenen 
start om 14.00 uur.

Inschrijven
Als dit artikel geschreven wordt is er 
nog voldoende plaats om in te schrij-
ven. Houd wat dat betreft de website van 
SEP (www.stichtingevenemenetenprin-
cenhage.nl) goed in de gaten. Je kunt 
je inschrijven door op deze website een 
formulier te downloaden, in te vullen en in 
te leveren bij de Aogse Markt of Don Qui 
John. De vaste bezoekers van dit evene-
ment weten dat het niet alleen gaat om zo 
ver mogelijk te gooien, maar vooral om 
een leuk en gezellig feestje. Het team dat 
zich op deze 28e maart het beste uitdost 
maakt kans op de originaliteitsprijs.

Kiplekker
De te kloppen favoriet is het team van 
Kiplekker. Meermaals waren zij de sterk-
sten op de Haagsemarkt. “De krachten 
van ons team zijn goed op elkaar afge-
stemd”, vertelt teamlid Cornelis Merema. 
“Onze captain Martin houdt goed zijn 
kop erbij en Sjaak (werper) weet het ei 
steeds tijdig los te laten. En zelf draag ik 

Door Ron van Zundert

Tweede Paasdag zesde Eierwerpkampioenschap
zorg voor een goed vangnet”, vult Cor-
nelis aan. We zullen aanstaande maan-
dag zien of zij de last van de favorietenrol 
kunnen dragen.

Eierwerpen junior
Vorig jaar namen voor het eerst kinderen 
van de groepen 6, 7, en 8 deel aan het 
paasspektakel. Iets wat zelfs door het 

Jeroen van der Put 
en zijn vrouw Jolanda 
openden op 1 septem-
ber 2006 de deur van 
hun juwelierszaak aan 
de Haagsemarkt 30. Bijna tien jaar la-
ter, op 31 maart 2016, wordt hun nieu-
we zaak geopend op nummer 31, het 
pand waar voorheen een groenteman 
was gevestigd.

Na bijna tien jaar zijn Jeroen en Jolanda 
met nog meer enthousiasme aan een 
nieuwe uitdaging begonnen. Vooral de 
werkruimte van Jeroen bleek op den duur 
veel te klein door de groei van reparatie 
en het ontwerpen van sieraden. Toen dan 
ook de mogelijkheid op hun pad kwam 
om ‘groter te groeien’, hebben zij die met 
beide handen aangegrepen. De verbou-
wing duurde enkele maanden maar is het 
waard geweest. In goede samenwerking 
met de eigenaar van het pand hebben 
ze hun ideaal na kunnen streven: Een 
grote ruimte voor de winkel, een ruimer 
atelierruimte. Het pand is totaal gestript 
en voorzien van centrale verwarming en 
brandwerend plafond. Vooral met het 
atelier is Jeroen super blij, want reparatie 
is toch zijn specialiteit en ook het ontwer-

Door Helma Raaijmakers

Jeroen van der Put verhuist
pen van sieraden, al dan niet op verzoek 
van klanten. Zo zijn er opdrachten voor 
het maken van as sieraden, eigen ideeën 
van de klanten worden uitgevoerd en ook 
relatiegeschenken worden gemaakt. Nu 
is hiervoor meer rust en ruimte gekomen.

Uitbreiding assortiment
Jolanda vertelt dat zij nu de ruimte heeft 
om het assortiment uit te breiden. “Niet 
alleen komen er nieuwe sieradenmerken 
bij, maar ook gaan we tassen en sjaals 
verkopen. In de afgelopen jaren hebben 
wij ernaar gestreefd om voor iedereen 
toegankelijk te zijn. Wij zijn dankbaar 
voor de gezellige binding met onze klan-
ten en hopen dit nog heel lang zo voort te 
zetten natuurlijk. De goede sfeer in Prin-
cenhage hebben we altijd als heel prettig 
ervaren”.

Opening donderdag 31 maart
Dinsdag 29 en woensdag 30 maart is de 
winkel gesloten. Op donderdag 31 maart 
gaat de winkel op Haagsemarkt 31 open; 
natuurlijk is iedereen van harte uitgeno-
digd om een kijkje te komen nemen.

De redactie feliciteert Jeroen en Jolanda 
en wenst hen veel succes in de nieuwe 
zaak.

Lentefolklore op Haagsemarkt

Jeugdjournaal werd opgemerkt en uitge-
zonden. Ook dit jaar kunnen de kinderen 
zich opgeven voor het eierwerpkam- 
pioenschap. Via de website kunnen zij 
eveneens een formulier downloaden en 
inleveren. De wedstrijd voor de kinderen 
start om 12.00 uur en zal vermoedelijk tot 
14.00 duren.

Ook bij de winnaars van vorig 
jaar breekt wel eens een ei.
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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 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Marieke van Haperen wint 
14e kennisquiz van SKIP

Daarna was het de beurt aan presentato-
ren Armin Floren en Ron van Zundert om 
de kinderen (een recordaantal teams!) 
eens stevig aan de tand te voelen op 
kennisgebied. De jury bestond uit Eric 
Gladdines en Manon Leijten. Zij hadden 
de zware taak om alle scores te verwer-
ken en foutjes te herstellen.

Pittige vragen
De vragen waren van een pittig kaliber. 
Enkele voorbeelden: Wanneer werd de 
Berlijnse muur afgebroken, aan welke 
nieuwe attractie bouwt de Efteling, waar 
staat de gedenknaald die ooit op de 
Haagsemarkt stond? Er waren ook twee 
spelletjes waarmee punten konden wor-
den verdiend: Bloembolwerpen en vra-
gen beantwoorden met de mobiel van je 
ouders. Het deelnemersveld werd steeds 
kleiner en uiteindelijk stonden er nog 5 
kinderen in de ultieme finaleronde met 
Marieke van Haperen dus als uiteindelij-
ke winnaar.

Op onze site en die van SKIP kunt u de 
foto’s vinden van deze buitengewoon ge-
zellig avond.

De kennisquiz 2016 op 
zaterdag 19 maart ken-
de een bijzonder eind, 
bloedstollend tot het 
laatst. Nadat de jury alle 
antwoorden had verwerkt bleken Lisa 
Eversdijk en Marieke van Haperen 
evenveel punten te hebben. Een  
beslissingsvraag moest uitkomst bie-
den: Hoe lang is de gemiddelde draag-
tijd van een potvis? Hiermee wist Ma-
rieke van Haperen wel raad, ze raadde 
het precies goed, 15 maanden. Ze werd 
daarmee kampioen van de 14e kennis-
quiz van SKIP en won een waardebon 
van €75,- te besteden bij Multiboek. 

Het thema van de kennisquiz was deze 
keer ‘Ik Hou Van Holland’. ’s Middag al 
hadden de kinderen hun startopdracht 
gehaald. In menig huis in Princenhage 
werd er geknutseld aan een joker binnen 
het thema. Dat er hard gewerkt was bleek 
wel om 19.00 uur toen de kinderen naar 
de Koe kwamen. De molen was duidelijk 
het meest geliefde voorwerp.

Beslissingsvraag nodig om winnaar te bepalen

Door Armin Floren
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Zoekt u een vriendelijke 
en oplossingsgerichte tandarts?
Anna heet u van harte welkom!

tandarts Anna Woloszyn

Weth. van Haperenstraat 36A - 4813 AM Breda

www.tridenzo.nl

T 076-532 49 60

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

 
Installatie & Onderhoudsbedrijf 

  Jaco Hermans 
uw adres voor: 

Gertrudislaan 21   
4841 XH  Prinsenbeek 

  CV-installaties & onderhoud                
Dakbedekking  

 Gas-, water, lood- en zinkwerken 
Sanitair - riolering  

 

Telefoon: 06 - 41 6688 73 
Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres:jacohermans@casema.nl 

Uw adres voor:

  CV-installaties & onderhoud 
Dakbedekking 

 Gas-, water, lood- en zinkwerken
Sanitair - riolering 

Gertrudislaan 21   4841 XH  Prinsenbeek
Telefoon: 06 - 41 6688 73

Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres: jacohermans@casema.nl
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Wat wordt er toch goed 
voor ons gezorgd. 

De tuinmannen zorgen voor een net 
kerkhof. SKIP zorgt ervoor dat kinde-
ren kunnen spelen. De Dorpsraad zorgt 
voor verbinding met de Gemeente en 
verbetering van het dorp op alle gebied.  
C.C. ’t Aogje zorgt voor een perfect 
carnaval. SEP zorgt voor leuke activitei-
ten. Princenhage Groen zorgt voor vele 
plantsoenen. Het Oranje Comité zorgt 
voor een geweldige koningsdag. SGAP 
zorgt voor een mooie Koe, een prachtige 

COLUMN Dorpswei en organiseert vele activitei-
ten. Groen- Wit zorgt ervoor dat jongens 
en meisjes kunnen voetballen. Sporten 
kan bij Fier, de Barons, badmintonclub 
Princenhage, daar zorgen zij wel voor. 
Lekker volleyballen wordt verzorgd door 
V.C. ’t Aogje. De stichting avondvier-
daagse zorgt voor een mooi wandeleve-
nement. De Tien van ’t Aogje zorgt voor 
een fantastisch evenement op hardloop-
gebied. De scouting zorgt ervoor dat 
kinderen leuke dingen doen. De stichting 
Vrijmarkt Princenhage zorgt voor een 
geweldige dag struinen langs kraampjes. 
Cecilia zorgt ervoor dat je muziek kunt 
spelen in een harmonie en zorgt voor 
prachtige concerten. Bij de hobbyclub 
zorgen ze ervoor dat kinderen lekker 
kunnen knutselen. In de Dobbelsteen 
zorgen ze ervoor dat de jeugd ’s avonds 
terecht kan en kunnen ouderen overdag 
leuke dingen doen. In het parochiehuis 
zorgen mensen voor het kerkelijk leven. 
De vrouwenvereniging zorgt voor een 
ontmoetingsplek voor vrouwen. Het 

wijkblad Princenhage zorgt ervoor 
dat u alles weet over het dorp en alle  
activiteiten die er plaatsvinden. Het Sint 
Nicolaascomité zorgt voor een mooi 
kinderfeest met de Sint. Wil je lekker 
zingen, dan zorgen diverse koren ervoor 
dat dat kan, zoals het jongerenkoor Prin-
cenhage, het Princenhage’s mannenkoor, 
het Sint Martinuskoor, popkoor BSUR, 
popkoor NJoy, het Groot Evenementen 
Koor of Cantabilé. Het Sint Martinus-
gilde zorgt ervoor dat onze mooie kerk 
behouden blijft. Princenhage Duurzaam 
zorgt voor een duurzamer Princenhage. 
Wil je tennissen, dan zorgen de mensen 
van tennispark Princenhage daarvoor. 
Het Princenhaags Museum zorgt voor 
mooie exposities. Vele ondernemers in 
ons dorp zorgen voor sponsoring van 
activiteiten.

Het spijt me als ik iemand ben vergeten, 
want ook u zorgt ongetwijfeld voor iets 
moois.

Armin Floren

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ieder jaar kijk ik weer uit 
naar de lentezon. Al het opkomende groen, het uitkomen van de 
eerste voorjaarsbloemen…. Alles komt opnieuw tot leven. In dit 
hoopgevende voorjaar vieren we Pasen. Het feest waarop we 
blij vieren dat Jezus uit de doden is opgestaan, is opgebloeid in 
de harten van zijn volgelingen en is thuis gekomen bij de Vader.
Pasen is het feest dat alle christenen uitnodigt de liefde, het 
geloof en de hoop te laten opbloeien in ons leven; opstaan uit 
de grauwe onverschilligheid en de liefde tussen ons en hen, die 
verschraald is, weer laten opbloeien.
Pasen vieren is ook geloof laten opbloeien en je daardoor laten 
kleuren. In de gure wind die er soms over ons leven blaast, het 
godsvertrouwen dat je thuis meekreeg, weer ophalen. Het is in 
jezelf en bij anderen de hoop aanwakkeren dat leven toekomst 
heeft en dat we soms voorbij een zee van verdriet nieuw land 

Dat is Pasen vieren!
Door Pastor Paul Heye - ‘Je hebt er dagen lang naar uitgekeken, maar eindelijk daar was die toch, de zon’. U kent het liedje vast 
nog wel, het liedje van Gerard Cox, dat ik liep te neuriën toen de zon mijn werkkamer binnen scheen.

zullen vinden, het beloofde land, waar het voor eens en voor-
goed zomer zal zijn.

Lente brengen
Pasen is vooral: zelf opgebloeid lente brengen in de harten van 
verkleumde mensen die nog nooit of al lang niet meer in bloei 
zijn komen staan. Al die mensen met een kruis, vragen ons of 
wij willen opstaan tegen hun ellende en of wij hen willen helpen 
verrijzen.
Pasen is: van woestijn vruchtbaar land maken, een weg helpen 
zoeken door zeeën van ellende, stenen wegrollen, muren slech-
ten, ruimte bieden, leven brengen, lente brengen in het leven 
van allen die het moeilijk hebben.

Ik wens u fijne paasdagen en een mooie lente in alle opzichten.
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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

Mmm,de lekkerste aardbeien 
Vanaf nu hebben wij voor u weer elke dag verse lambada’s, 
Er zijn ook al gewone hollandse aardbeien. Natuurlijk alles 
vers uit eigen kwekerij.   
        

 

 

Vanouds van harte welkom !     

 

 Rene en Angela van Haperen,  

 Rithsestraat 128,  Breda.  

        Tel 076  5142214      www.zomerfruit.net  

Vanaf nu hebben wij voor u weer elke 

dag verse lambada’s. Er zijn ook al  

gewone hollandse aardbeien.  

Natuurlijk alles vers uit eigen kwekerij.

Vanouds van harte welkom!

Rene en Angela van Haperen

Rithsestraat 128, Breda

Tel. 076 5142214 

www.zomerfruit.net
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Er zijn ook al gewone hollandse aardbeien. Natuurlijk alles 
vers uit eigen kwekerij.   
        

 

 

Vanouds van harte welkom !     

 

 Rene en Angela van Haperen,  

 Rithsestraat 128,  Breda.  

        Tel 076  5142214      www.zomerfruit.net  

Mmm,de lekkerste aardbeien 
Vanaf nu hebben wij voor u weer elke dag verse lambada’s, 
Er zijn ook al gewone hollandse aardbeien. Natuurlijk alles 
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Vanouds van harte welkom !     

 

 Rene en Angela van Haperen,  

 Rithsestraat 128,  Breda.  

        Tel 076  5142214      www.zomerfruit.net  

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

www.horchneradvocaten.nl

Scherper. Beter.

Adverteren?
Mail voor tarieven 
en plaatsing naar:

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
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Volleybaltoernooi voor Eerste Rith, 
Sinte Maerte en V.C. ‘t Aogje

gemengd en bestonden uit leerkrachten 
van beide scholen aangevuld met jeugd- 
en volwassen leden van de volleybalver-
eniging. Het toernooi verliep vlekkeloos 
en wat vooral opviel was de gemoedelij-
ke sfeer onder de deelnemers.

Traditie
“Het was soms best wel stressvol om 
alles te regelen en als je dan nu kijkt 
hoe iedereen het naar zijn heeft. Heer-
lijk,” lacht het tweetal. “We zijn er dank-

De opdracht was hel-
der voor de Princen-
haagse sportieveling 
Job Schoenmakers en 
zijn CIOS-collega Mart. 
Het organiseren van een evenement 
met alles wat daarbij komt kijken. Het 
kwam aan op planning en organisatie, 
het werven van teams, het regelen van 
vrijwilligers en natuurlijk de sponso-
ring om de activiteit mogelijk te maken. 

Het idee bij het tweetal was snel gebo-
ren. “Het leek ons leuk om de twee Prin-
cenhaagse basisscholen in toernooivorm 
tegen elkaar te laten spelen”, vertelt Job. 
Omdat beide scholen een overvol pro-
gramma hebben viel dit nog niet mee. 
“We zijn daarom trots dat het toch gelukt 
is”, vult een stralende Mart aan.

Gemoedelijk
Dankzij de hulp van V.C. ’t Aogje werd 
ineens alles mogelijk. Namens deze club 
regelde Adry Schuilenburg de zaal en 
ook wat extra volleyballers. “Daar zijn we 
hem natuurlijk erg dankbaar voor”, vertel-
len Job en Mart. Het toernooi telde meer 
dan 30 deelnemers. De teams waren 

Gemoedelijkheid troef bij jong en oud

Door Ron van Zundert

Beeldmerken in Princenhage
jaarrekeningen en fiscale adviezen. “Een 
persoonlijke benadering staat bij ons 
voorop”, aldus Peter.

Vaandel
In 2012 heeft Peter zijn logo vernieuwd. 
“Een klant van mij is erg bedreven in 
het vormgeven van logo’s en heeft het 
beeldmerk gemaakt. Ik wilde een logo 
dat op verschillende media gebruikt kon 
worden. Het moest een moderne uitstra-
ling hebben”, aldus Peter. In het volle-
dige beeldmerk zien we een klein icoon 
met daarnaast de bedrijfsnaam. De map 
staat voor de jaarrekeningen en aangif-
tes die vroeger op papier werden ge-
daan. “Anderzijds kun je het ook zien als 

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 logo van 
Peter Hector administratie en advies. 

Peter is een goede bekende in Princen-
hage en actief op vele fronten. Zo spant 
hij zich onder andere in voor onze Dorps-
raad en is hij sinds jaar en dag lid van 
c.v. de Schutters. Zijn werkend leven 
vult hij ook in Princenhage. Hij runt een 
bedrijf dat sinds 2003 diensten levert op 
het gebied van administratie, belasting, 

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s: Peter Hector administratie en advies

Door Ron van Zundert

baar voor de sponsoring van Violien en 
de hulp van Daan Poelmans van Breda  
Aktief.” Het toernooi in het Huis van Heuvel 
werd gewonnen door het team van  
Vurige Pepers. Volgens winnares  
Henriëtte is de winst te danken aan de 
goede spelverdeling en het samenspel. 
De twee CIOS-studenten sluiten de 
avond af met een vloeiend verlopen prijs-
uitreiking en spreken de hoop uit dat met 
dit toernooi een nieuwe Princenhaagse 
traditie geboren is.

De winnaars van het toernooi.

een vaandel wat dan symbool staat voor 
kwaliteit”, vult Peter aan.

Modern
De p en de h zijn bewust in kleine letters 
weergegeven. “Je mag dit zien als een 
moderne manier van vormgeven. Je ziet 
die kleine letter bijvoorbeeld ook bij de 
f van Facebook. De blauwe kleur heb ik 
gekozen, omdat ik dit altijd al de kleur 
van mijn logo is geweest. De voorkant 
van het logo moet wat mij betreft staan 
voor de eigentijdse aanpak van ons be-
drijf. En alles wat zich achter het beeld 
ontvouwt staat voor de kwaliteit en erva-
ring die we met ons kantoor kunnen bie-
den”, besluit Peter.
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Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen 

& Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw 

voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie 

van a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en 

flexibele instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB-

bedrijven en ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we 

voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u het maximale 
terugkrijgen 
van de belasting?

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Breda:  Esserstraat 79 • 076 - 514 74 44
 Chaam: Raadhuisplein 1 • 0161 - 49 25 08

www.ackoijen.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)

Nieuwe Collectie G-Shock Steel
Deze modellen zijn € 299,- en € 349,-

U heeft al een G-Shock vanaf € 99,- in diverse 
kleuren te leveren. 

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

nefi t.nl/slimmecombinaties

*  Actieperiode verlengd 
t/m 31 maart 2016.

De Lind 17 • 4841 KC Prinsenbeek • info@dennisroovers.nl 
T: 076-5414425 • www.dennisroovers.nl

Meer comfort. 
Minder energie. 
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VRIJDAG 1 APRIL 
WANDELEN BIJ 
PRINCENHOF

Op vrijdag 1 april kun je vanaf 10.00 uur tot 
11.00 uur wandelen bij Princenhof.  Verza-
melen en start bij Princenhof. Niet goed ter 
been, de rolstoel en de rollator kunnen mee.
Lekker een frisse neus halen en daarna 
onder het genot van een kopje koffie/thee 
napraten. Deelname is gratis. Princenhof, 
Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZATERDAG 26 MAART
REPAIRCAFÉ  IN DE DOBBELSTEEN

Paaszaterdag 26 maart is er weer een RepairCafé in 
de Dobbelsteen, Doelen 36.

Daarmee maken we het eerste jaar RepairCafé Dob-
belsteen vol. In het afgelopen jaar hebben we gezien 
dat het RepairCafé zijn functie heeft bewezen en ook 
dat het de moeite waard is de ingeslagen weg te ver-
volgen. We hebben intussen een nieuwe coördinator, 
wat zeker zal bijdragen om onze vakkundige vrijwilli-
gers te laten doen wat ze graag willen doen: uw spul-
len weer op gang krijgen of, op zijn minst, nog een 
hele tijd bruikbaar te laten zijn. Van 12.00 tot 16.00 
kunt u terecht in de Dobbelsteen voor uw elektrische/ 
technische en verlichtingsapparatuur, sieraden van 
edelmetaal, fietsenreparatie, kledingherstel. Als het 
een naaimachines betreft, laat dit dan even tevoren 
weten omdat deze reparateur op afspraak komt.

Info via: www.repaircafe.nl/breda of 
rcdobbelsteen@gmail.com. Tel.: 076 5225306

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

PRIKKERS

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en € 13,50 
voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentiewijk-
bladprincenhage@gmail.com. De betaling dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand 
aan plaatsing te zijn voldaan op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

 PRIKKERS
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.

NIET VERGETEN!

ZATERDAG 2 APRIL  
HELP JE WIEDEN?

De Vereniging Princenhage Groen onder-
houdt met de buurtbewoners het park aan 
de Pottenbakkerstraat. Zo voorkomen we 
dat de gemeente daar bezuinigt op het 
openbaar groen en 90 % van de struiken 
rooit. We wieden in de lente en zomer iede-
re 1e zaterdag van de maand het onkruid. 
Op 24 september organiseren we weer een 
snoeiochtend.

Start 10 uur  bij de speeltuin aan de Potten-
bakkerstraat Meer info: 
www.princenhagegroen.jouwweb.nl

ZONDAG 27 MAART 
S.K.I.P. PAASACTIVITEIT

Hallo jongens en meisjes,

De lente is in aantocht en Pasen dus ook!
Wij hebben zeer belangrijk overleg ge-
had met de paashaas en hij heeft ons 
verzekerd dat hij ook dit jaar Princenha-
ge weer zal bezoeken. Dat niet alleen, 
hij is van plan om veel paaseieren en 
prijzen mee te nemen! De paashaas ver-
klapte ons ook dat hij de eieren op een 
bijzondere manier gaat verstoppen… Wij 
zijn erg nieuwsgierig en wij hopen jullie 
ook.

Kom dus op zondag 27 Maart (eer-
ste paasdag) met een mooi (versierd) 
mandje naar de Dorpswei (Dreef 8) om 
paaseieren te zoeken tijdens de paasac-
tiviteit van S.K.I.P. in samenwerking met 
het SGAP. De paasactiviteit begint om 
15.00 uur, deelname hieraan is geheel 
gratis.

Wij hopen dat jij ook komt! Mocht je nog 
vragen hebben dan kun je ons bellen op 
de SKIP-o-foon: 06-47440075 of e-mail 
ons: info@skipprincenhage.nl

Heel veel groeten,
De paashaas en S.K.I.P.

MAANDAG 28 MAART
PAASBINGO IN DE WESTERWIEK

Op maandag 28 maart 2de paasdag wordt er door 
de werkgroep “Vrijwilligers” een grote paasbingo in 
de Westerwiek georganiseerd. Er zijn mooie prijzen te 
winnen! 

Er worden 8 rondes gedraaid voor 6  euro en een 
koopronde voor 1 euro. De zaal gaat om 13.30 
uur  open, de bingo begint om 14.00 uur. Personen 
die tussen de middag in de Westerwiek eten kunnen 
blijven zitten voor de bingo.

Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06.53978571
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Paasbrunch 
op zondag 27 maart a.s.                     

Reserveer nu alvast! 
 

Voor de inhoud zie onze website. 

 

 
 

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 

Rouwwttrk spttcialist
Gtifttitititift tititi htit  titfttitititfttititti m 
   tititi fttijti wtij tititiptifttitititititititift titi 
htit titimtititittititititi fttiti ftti tititittitti 
 tiotimtitititiotit.

Bottktttttttt
tttij hti  titi tititijft tititi tititittiti  otitititttiti ftooti 
  titititititittititi.  p fttitiftotiti ti titititi wti ooti ttiti 
ptititititi tititi mooti  otititit ftooti   mtitititi.

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda
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COLOFON

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

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
Witte donderdag 24 Maart 16.00 uur: Ge-

MARTINUSKERK bedsdienst met de Eerste Communican-
ten. Voorgangers zijn pastoor Paul Heye 
en Henny Spooren-Schaart.
19.00 uur: Eucharistieviering met als 
voorgangers pastores Paul Heye, Henny 
Spooren-Schaart en Adrie. Het Martinus-
koor verzorgt de zang.
Goede Vrijdag. 15.00 uur. Kruisweg on-
der begeleiding van pastoor Paul Heye.
19.00 uur. Gebedsdienst  met als voor-
gangers pastoor Paul Heye en pastor 
Adrie Lint.
Paaszaterdag 21.00 uur. Eucharistievie-
ring met als voorgangers pastoor Paul 
Heye.en pastor Adrie Lint. Het Martinus-
koor verzorgt de zang.
Zondag 27 maart. Pasen. 11.00 uur. Eu-
charistieviering met als voorganger pas-
toor Paul Heye. Het Jongerenkoor ver-
zorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overleden Ouders 

Sjaak Kapetijn, To van Eekelen en zus 
Joke; Overleden. Leden Hakendover 
2015: Riet Verdaasdonk-van Ginneken; 
Riet Goos-Verdaasdonk; Sjaan Verdaas-
donk; Martinus van Bilsen; John van de 
Sanden (jrgt).

Kindervieringen rond Pasen
Goede vrijdag 15.00 uur in Prinsenbeek
Paaszaterdag 16.00 uur peuter/kleuter/mini-
viering in Prinsenbeek en om 19.00 uur Fa-
milieviering ‘ Op weg naar Pasen’  in Effen.

Dank
Het Martinuskoor dankt hierbij iedereen 
voor de grote belangstelling die getoond is 
bij het 45 jarig bestaan van het koor, dat 
heeft voor alle leden van ons koor veel be-
tekend. Het Martinuskoor zingt op Goede 
Vrijdag om 19.00 uur de Johannes passion 
van Schülz, u bent hierbij van harte welkom.
Tot slot wenst het Martinuskoor iedereen 
mooie Paasdagen toe.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

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.

Kerkdienst 27 maart PASEN
Wij vieren het feest van de Opstanding in 
een dienst van Woord en Gebed. Voorgan-
ger is ds. Saskia van Meggelen. Aanvang 
10.00u.. In deze dienst zullen Kirsten Vis-
ser-Schönbeck en Martijn van Veldhuijsen 
belijdenis van het geloof afleggen. Aan-
sluitend zal Kirsten bevestigd worden tot 
ouderling. Het interkerkelijke gospelkoor 
Inspiration uit Dordrecht zal deze dienst 
muzikaal opluisteren. Na de dienst is er 
gelegenheid Kirsten en Martijn te felicite-
ren en elkaar te ontmoeten bij een kopje 
koffie of thee in het Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche 
Alle kinderen vanaf ongeveer 4 tot 12 jaar 

zijn met Pasen uiteraard van harte wel-
kom (10.00u.)! Voor de allerkleinsten is er 
opvang in het Glazenhuis. Meer info bij juf 
Chiara, tel. 076-5711016.

Zomerzangavond 7 juni
Op 7 juni is er in de Johanneskerk weer 
een Zomerzangavond. Liederen uit het 
Liedboek, de Evangelische Liedbundel 
en Joh. de Heer staan op het program-
ma.. Het orgel wordt bespeeld door de 
bekende organist Martin Mans (www.
martinmans.nl) Tijd: 19.30-21.00u.. Na af-
loop staat er in het Kerkenhuis een kopje 
koffie klaar. Toegang is gratis.

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.

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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   Ben je op zoek naar liefdevolle  
   en professionele kinderopvang? 
   Kom dan eens naar Kober. 
    
   Wij bieden opvang aan kinderen  
   van 0 tot 13 jaar. Op meer dan 
   15 locaties bij jou in de buurt. 
    
   Wij bieden je kind alle ruimte om  
   te groeien en te ontdekken.  
   Lekker spelen met vriendjes.  
   Dat kan bij Kober kinderopvang! 
 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt! 

 

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

 Kies het opvangpakket 
dat bij je past (52, 47 of 
40 weken) 

 Ook opvang onder  
schooltijd & flexibele  
opvang mogelijk 

 Inclusief eten, drinken & 
luiers 

 Ruilen mag het hele jaar 

Kober wenst iedereen  
fijne Paasdagen!  

  

     

     
     

  

 

 
 
     


