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“Het vertrouwen dat nabestaanden je geven om het 
afscheid samen met hen vorm te geven is een groot goed. 

Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk in alle opzichten
voor een passend afscheid.”

Ronald de Kanter
Uitvaartverzorger
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Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Aangekocht

Princentuin 99
Breda

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

en stichtingen van hun keuze (maximaal 
twee stemmen per vereniging/stichting). 
Iedere stem is geld waard. Hoe meer 
stemmen een club ontvangt, hoe hoger 
het bedrag zal zijn voor in hun clubkas. 
Niet gebruik maken van uw stem bete-
kent dat de gelden naar verenigingen/
stichtingen buiten Princenhage gaan, en 
dat zou toch zonde zijn. Dus zorg dat uw 
stem niet verloren gaat.

De Princenhaagse deelnemers
•	 Avondvierdaagse	Princenhage
•	 B.C.	Princenhage
•	 Bigband	2Swing4U
•	CC	‘t	Aogje
•	 CV	Simpel
•	 De	Tien	van	t	Aogje
•	 Doskonale

•	Groen-Wit
•	 Jongerenkoor	Princenhage
•	 Jongerenwerkwinkel	de	Pitstop
•	 Kerststal	Princenhage
•	 KH	Harmonie	Cecilia
•	Oranjecomité	Princenhage	  
•	 Popkoor	BSUR	Breda
•	 Princenhaages	Mannenkoor
•	 S.K.I.P.
•	 Sint	Martinusgilde
•	 Sint	Nicolaas	Comité	Princenhage
•	 Sociëteit	Doel-punt
•	 SEP
•	 Tennispark	Princenhage
•	 V.C.	´t	Aogje
•	 Vrouwen	vereniging	Princenhage
•	Wijkblad	Princenhage
•	 Zangvereniging	Cantabile	Plus
•	 Zonnebloem,	afdeling	Princenhage

Op 6 april is de Rabo-
bank Clubkas weer van  
start gegaan. Maar liefst  
26 verenigingen en stich-
tingen uit Princenhage 
dingen mee naar een bijdrage uit de 
Rabobank Clubkas. Tijdens de Ra-
bobank Clubkas Campagne kunnen 
alle leden van Rabobank Breda hun 
stem uitbrengen op de vereniging(en) 
of stichting(en) van hun keuze. Deze 
stemmen zijn geld waard. Hoe meer 
stemmen op een vereniging of stichting 
uitgebracht worden, des te meer geld 
deze vereniging of stichting ontvangt.

De	 Rabobank	 Breda	 heeft	 naar	 aanlei-
ding	van	het	succes	van	de	Clubkas	van	
de	afgelopen	twee	jaren	het	budget	voor	
de	editie	in	2016	verhoogd	naar	€	75.000.	
Ook	het	aantal	deelnemende	clubs	is	dit	
jaar	gestegen	naar	maar	liefst	218	clubs	
uit	Breda.
Stichting	Wijkblad	 Princenhage	 doet	 dit	
jaar	voor	het	eerst	mee	aan	de	Rabobank	
Clubkascampagne.	 Uiteraard	 hopen	wij	
op uw stem, maar wijzen u graag op 
alle andere clubs die zo veel goeds voor 
onze gemeenschap doen.

Hoe werkt het?
Leden	 van	 Rabobank	 Breda	 ontvangen	
begin april een stemkaart met persoon-
lijke	stemcode	per	post.	Met	deze	stem-
code	kunnen	zij	via	de	website	van	Ra-
bobank	Breda	 tussen	 6	 t/m	 18	 april	 vijf	
stemmen uitbrengen op de verenigingen 

Door: Olga van Gils



Zoals ieder jaar organi-
seert het Oranjecomité 
Princenhage in het ka-
der van Koningsdag ook 
dit jaar weer een drietal 
activiteiten op diverse locaties in Prin-
cenhage. De verjaardag van de ma-
jesteit wordt voor de senioren dit jaar 
gevierd met een Koningsparty en vindt 
plaats op woensdag 20 april. De fees-
ten worden mogelijk gemaakt door 
zorg- en dienstverleningsorganisatie 
Thebe en Stichting WIJ.

Om	14.00	zal	bakker	Lips	de	 taart	aan-
snijden voor de bewoners van het Lucia. 
Daarna	zal	het	seniorenorkest	Entre	Nous	
voor hen optreden. Dit gezelschap is een 
vaste	gast	en	zorgt	altijd	voor	een	fijne	en	
warme	sfeer.	Meedeinen	op	oudholland-
se	liedjes	of	in	vervoering	raken	van	een	
prachtige smartlap, het wordt hoe dan 
ook iets om naar uit te kijken.

Lappen Vol Smart
Om	 14.00	 uur	 zijn	 de	 gasten	 hier	 van	
harte	 welkom	 voor	 een	 bakje	 koffie	 en	
een heerlijk stuk koningstaart van bakker 
Pol. Het optreden van deze middag zal 
worden	 verzorgd	de	Lappen	Vol	 Smart.	
Dit	dameskoor	bestaat	al	ruim	15	jaar	en	

Door: Ron van Zundert

OCP organiseert Koningparty op drie locaties
Lappen Vol Smart hoofdact op oranjefeest

zingt voor eigen plezier maar natuurlijk 
ook	 voor	 dat	 van	 anderen.	 Met	 liedjes	
over zeelieden, dronkaards, prostituees 
en wezen gaan zij zuiver zingend op 
zoek	naar	de	zelfkant	van	de	maatschap-
pij.	 Onder	 het	 motto	 “meezingen	 mag”	
wordt	dit	zeker	een	feest	van	herkenning.	
Kaarten	voor	deze	middag	zijn	op	maan-
dagmiddag	 11	 april	 gratis	 verkrijgbaar	
bij	Steunpunt	Princenhof.

Om	19.00	uur	worden	de	bewoners	van	
Huize	 Haga	 welkom	 geheten	 met	 kof-
fie	en	gebak	van	bakker	Wim.	Na	deze	
ontvangst zal het avondprogramma ver-
zorgd worden door de dames van de 
Lappen	Vol	Smart.	Zij	zullen	de	avond	de	
feestelijke	glans	geven	die	hoort	bij	een	
koninklijke	verjaardag.	Alle	bewoners	zijn	
dan ook van harte uitgenodigd om dit 
feest	bij	te	wonen.

Door Ron van Zundert - “Hoe schoon is 
’t Aogje van voor en opzij,” aldus het 
Princenhaags volkslied. Als we ver-
trouwen op de tekst in deze lofzang 
dan zou Princenhage hoge ogen gooi-
en als het meedeed aan een wedstrijd 
van het mooiste dorp van Noord Bra-
bant. Kelly Oomen, 22 jaar en inwoner 
van Princenhage doet mee aan Miss 
Beauty of Noord Brabant en op 28 mei 
zal blijken of zij net zo schoon wordt 
geacht als ons eigen Aogje. 

“Het	 begon	 eigenlijk	 met	 een	 geintje.	
Mijn	zus	stelde	voor	om	mee	te	doen	en	
er een leuke dag van te maken. Nou dat 
leek	 me	 wel	 wat”,	 vertelt	 Kelly.	 “Ik	 heb	
geen ervaring met dit werk. In het dage-
lijks leven ben ik orthodontie-assistente. 
Het	is	erg	belangrijk	dat	je	als	miss	blijft	
lachen	en	jezelf	goed	presenteert.	En	dat	
is	best	spannend	als	13	juryleden	naar	je	

kijken	en	er	steeds	een	hoop	fotografen	
om	je	heen	lopen”,	vertelt	de	goedlachse	
Kelly.

Niet alleen de buitenkant 
“Ik	 vind	 het	 eigenlijk	 al	 fantastisch	 dat	
ik	met	nog	12	meiden	de	finale	heb	ge-
haald. Dat had ik natuurlijk totaal niet 
verwacht, maar aan de andere kant wil 
ik	nu	ook	meer”,	aldus	Kelly.	Waar	ligt	je	
kracht?	 “Ik	 denk	 in	 mijn	 enthousiasme	
en positieve instelling. Ik kijk graag met 
een	vrolijke	blik	de	wereld	 in.	Misschien	
dat dat helpt. Daarbij gaat het echt niet 
alleen	 om	 uiterlijk.	 Je	 moet	 wel	 wat	 te	
vertellen hebben. Het gaat dus niet al-
leen	om	de	buitenkant.”	Kelly	geeft	aan	
erg blij te zijn om in Princenhage te gaan 
wonen. Ik hou van sporten. Ik doe aan 
bootcamp,	fietsen	en	hardlopen	en	ga	in	
september ook zeker meedoen aan de 
Tien	van	’t	Aogje.

Stemmen
De	 finale	 van	 is	 op	 28	mei	 op	 een	 nog	
nader	 te	 bepalen	 locatie	 in	 Terheijden.	
Op	dit	moment	staat	Kelly	op	een	mooie	
derde	plek.	U	kun	op	haar	stemmen	door	
het	 volgende	 te	 sms-en	 “POLL	 Noord-
Brabant	 Kelly	 O”	 naar:	 3010.	 Kan	 niet	
missen, lijkt me.

Kersverse inwoonster Princenhage  
doet mee aan missverkiezing

“Dit had ik natuurlijk nooit verwacht”
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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
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Wethouder Paul de Beer  
opent tennispark Princenhage

eer om het tennispark te openen. De 
sleutel van het tennispark kwam letterlijk 
aangevlogen	 aan	 de	 poot	 van	 een	Oe-
hoe die landde op de arm van de wet-
houder	de	Beer.	Met	die	sleutel	opende	
hij	officieel	het	tennispark.
Daarna waren er demonstratiewedstrij-
den en de jeugd kon lekker tennissen en 
diverse workshops volgen. Later volgde 
er	een	mooi	optreden	van	2swing4U.

Wat	mogen	we	 in	Princenhage	 trots	zijn	
op het realiseren van dit tennispark. 
Voorzitter	Jan	Verheij	zag	het	allemaal	vol	
trots	aan.	Wethouder	de	Beer	vermeldde	
in zijn woordje al dat het niet vaak voor-
komt dat een nieuwe sportaccommoda-
tie	wordt	geopend	 in	Breda.	 In	Princen-
hage bleek het echter mogelijk door het 
doorzettingsvermogen van velen, maar 
ook	zéker	door	de	vele	sponsoren	die	dit	
mogelijk maken.
En	het	moet	gezegd	als	je	hier	wat	rond	
struint:	 Wat	 een	mooie	 locatie,	 wat	 een	
mooie voorzieningen en wat liggen de 
banen er schitterend bij.
Princenhage	heeft	er	weer	een	prachtige	
nieuwe (sport)voorziening bij.

Op	zaterdag	2	april	2016	
was	 de	 officiële	 opening	
van het tennispark Prin-
cenhage.
De	 initiatiefgroep	 Tennispark	 Princen-
hage	vatte	 (inmiddels	al	 zo’n	7	 jaar	ge-
leden) het plan op om een tennispark te 
realiseren in Princenhage.
“De	aanhouder	wint”	werd		tijdens	de	di-
verse	 toespraken	vermeld.	En	zo	 is	het,	
want er staat inmiddels een schitterend 
tennispark.
Wethouder	Paul	de	Beer	had	de	eer	om	
het	tennispark	officieel	te	openen.	In	zijn	
woordje had hij louter lovende woorden 
voor	de	initiatiefgroep.	De	wethouder	zei	
dat	“het	allemaal	wel	een	beetje	lang	had	
geduurd”.	Maar	 ook	 dat	 er	 nu	 eenmaal	
wel	gekeken	moest	worden	naar	de	flo-
ra	en	 fauna	en	dat	er	bodemonderzoek	
moest worden gedaan.
De wethouder stak een beetje zijn hand 
in eigen boezem door te vermelden dat 
het misschien toch wel een beetje sneller 
had	gekund	bij	de	Gemeente	Breda.
Wethouder	 de	 Beer	 had	 vervolgens	 de	

Ha6 Terug in de tijd

waarin de koning van het levenslied zijn 
hoogtijdagen	beleefde.	

De	zaal	gaat	zondag	om	14.00	uur	open.	
Kaarten	kosten	€	7,50	(jeugd	tot	14	jaar	
is	gratis)	en	zijn	verkrijgbaar	bij	Bachman	
op de Haagsemarkt, te reserveren via 
info@sgap.nl	 (tot	 zaterdag	9	april	 12:00	
uur)	of	op	zondag	10	april	aan	de	ingang.

Op	 zondagmiddag	 10	 april	 vindt	 het	
uniek	 concert	 Ha6	 “Terug	 in	 de	 tijd”	
plaats	in	De	Koe.	Het	Ha6	orkest	bestaat	
uit	14	ervaren	muzikanten.	Zij	spelen	en	
zingen	3	uur	lang	alle	bekende	nummers	
en	 hits	 van	 André	 Hazes.	 Op	 de	 foto	
vindt u alle namen van de muzikanten, 
zangers	en	 zangeressen.	U	wordt	deze	
middag meegenomen terug in de tijd, 

Door Armin Floren
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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 

BOEMAARS
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA
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Thuis. 
Ik ben geen Princenhagenaar. Zo, dat is 
eruit. Ik woon in Princenhage, ik voel me 
oprecht een Princenhagenaar, maar ik 
bén het niet. Ik ben geboren en getogen 
in Twente. Op mijn 17e kwam ik door 
studie in Breda en na vele wandelingen, 
want hardlopen was toen nog niet in, 
liep ik over de markt richting Dreef. 
Ik was verkocht en wist: hier wilde ik 
later wonen. Zwanger van mijn eerste 
dochter verhuisde ik naar Princenhage 

COLUMN
en een paar maanden later liep ik trots 
achter mijn Bugga-boo door de Dreef, 
onwetend en totaal niet ingeburgerd.

Met Koninginnedag hoorde ik overal ge-
luid en na eindeloos zoeken vond ik een 
enorme achtertuin waar blijkbaar een 
uit de hand gelopen kinderfeestje gaan-
de was. Op een zaterdagmiddag in fe-
bruari liep ik met man en ondertussen 2 
dochters te wandelen toen ik een feest-
je zag bij de Koe. Ik had iets kunnen 
vermoeden aan de blik bij de vraag of 
het een openbaar feestje was. Eenmaal 
binnen waanden we ons in een fantasie-
wereld. Mega-Mindy, Zorro en een Toffe 
Peer keken ons vrolijk, maar verbaasd 
aan. Niet verkleed binnen vallen in de 
Koe was een traumatische ervaring, zei 
mijn therapeut.

De therapeut was minder effectief dan 
de bassischool van mijn dochter. Daar 
leerde ik alles over Princenhage. Die 

achtertuin bleek de Dorpswei te zijn, 
carnaval in ’t Aogje werd omarmd, de 
vele evenementen en de rol van SEP dui-
delijk, maar vooral waar ik al deze infor-
matie kon vinden. Wat een openbaring 
en ik stortte me er dan ook vol overgave 
in. We gingen overal naar toe, ik was 
actief op school en had na een tijdje een 
leuk netwerk opgebouwd. Op de eerste 
vrijdag van de maand kwam ik helemaal 
in de stemming voor een borrel binnen 
bij Don Qui John en ik kon bijna ieder-
een bij naam begroeten! En net op dat 
moment probeerde iemand me uit mijn 
tent te lokken. Dat ik net ‘iets te popu-
lair’ deed en dat ik me wel heel erg….
thuis leek te voelen. Ik keek die rasechte 
Princenhagenaar aan en was hem dank-
baar. Want hij verwoordde exact hoe ik 
me voel:

Heel erg thuis.

Marieke Richters

Lentebijeenkomst
14.15 - 14.45 uur  
Snoeikalender	door	René	Welten	van	het	
Prinsentuin	College.
14.45 - 16.30 uur
Rondwandeling	en	praktische	uitleg	over	
het groenonderhoud, aanleg boomspie-
geltuin en biodiversiteit binnen de wijk-
deal	Princenhage	Groen.
Workshop	 ‘creaties	 van	 snoeimateriaal’	
door	Karmijn	en	Nienke	van
BloemenNoord	 (www.bloemennoord.nl).	
Indien mogelijk snoeischaar
meenemen.
16.30 uur
Opgeruimde	borrel

Bent u geïnteresseerd?	 Meld	 u	 dan	 
aan	 vóór	 dinsdag	 12	 april.	 Mail	 uw	 
naam,	 adres	 en	 telefoonnummer	 naar	
opgeruimdbreda@breda.nl	 en	 u	 ontvangt	
na	aanmelding	een	bevestiging.	Zie	ook	 
www.opgeruimdbreda.nl,	www.facebook.
com/opgeruimd	 en	 twitter@opgeruimd-
breda.	We	hopen	u	16	april	te	verwelkomen!	
Met	vriendelijke	lentegroeten, 
Vereniging	“Princenhage	Groen!”

Zaterdag	 16	 april	 organiseert	 de	 ge-
meente	 Breda	 de	 Lentebijeenkomst	
voor	vrijwilligers	in	“ons”	parkje	naast	de	
speeltuin aan de Pottenbakkerstraat.
Voorgaande	jaren	werd	deze	bijeenkomst	
gemiddeld	 bezocht	 door	 ongeveer	 100	
vrijwilligers, maar dit jaar zijn niet alleen 
de vrijwilligers, maar ook andere geïnte-
resseerden	zijn	van	harte	welkom!!	
Er	wordt	een	grote	 tent	op	het	 veld	ge-
plaatst en ook een catering georgani-
seerd.	Er	wordt	een	rondleiding	georga-
niseerd door het park waarbij allerlei tips 
worden gegeven over groenonderhoud. 
De	 gemeente	 geeft	 informatie	 over	 ge-
veltuinen en boomspiegeltuinen waar-
bij ter plekke als voorbeeld een drietal 
boomspiegels aan de Pottenbakkerstraat 
wordt	 ingericht	 als	 boomspiegeltuin.	 En	
dan	is	er	nog	een	workshop	“creaties	ma-
ken	van	snoeimateriaal”.	

Het programma is als volgt:
13.30 uur
Ontvangst	 en	 stand	 van	 zaken	 Opge-
ruimd	Breda.

Het Jeu de Boules-seizoen is 
weer begonnen!

Vrijdag	1	april	is	het	seizoen	jeu	de	bou-
les	2016	begonnen.
Vanaf	die	dag	zijn,	bij	droog	weer,	iedere	
vrijdagavond de banen weer open.
De woensdagmiddagen zijn speciaal 
voor onze senioren.
We	spelen	dan	van	14.00	tot17.00	uur,
De banen zijn te vinden op de Dorpswei, 
Dreef	8.
Jeu	de	boules-	ballen	zijn	aanwezig.
De	entree	is	1	euro	per	deelnemer.	Er	is	
koffie,	thee,	bier,	fris	en	wijn	verkrijgbaar.	
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Mocht	u	nog	vragen	hebben,	kunt	u	bel-
len	met	Jan	van	den	Bliek,	telefoon	076-
5144792.
Hopelijk tot ziens op onze club.
Jeu	de	boules	club	Princenhage.
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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

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.
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Beginners cursus TAPDANCE maandag 19.00uur.
Musical-Showdance dinsdag 19.00uur.

Kinderballet woensdagmiddag v.a. 14.00uur.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde leraressen.

Schrijf nu in bij: Balletschool Nana Vanderpluym al 39 jaar toonaangevend in Breda.

Bij Balletschool Nana Vanderpluym kunt u niet alleen Ballet en Dance volgen. 
Ook voor de opbouw van uw conditie kunt u bij ons terecht!!

Dreef 34a • Breda (Princenhage) • 076 5218886 • www.cambre.nl

B A L L E T S C H O O L  N A N A  VA N D E R P L U Y M
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Weekend in beeld

  In een overvolle Koe vloeide het bier weer rijkelijk in een fantastische ambiance  

  Met een 4-2 overwinning werd Groen Wit glansrijk kampioen.    Hulde voor deze geweldige ploeg  

  Een prestatie van formaat. Er kan getennist worden.  
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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

NIEUWE CV-KETEL? 
KIES VOOR DE SLIMSTE COMBINATIE!

N e f i t  h o u d t 

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

De Lind 17 • 4841 KC Prinsenbeek • info@dennisroovers.nl 
T: 076-5414425 • www.dennisroovers.nl
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ZONdag 10 apriL
grOeN-Wit speeLt thUis

Zondag	10	april	speelt	Groen-Wit	1	op	het	
Haagse	 sportpark	 tegen	 Viola	 uit	 Alphen.	
Aanvang	14.30	uur.

Zaterdag 9 apriL 
heLp je WiedeN?

De	Vereniging	Princenhage	Groen	onderhoudt	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	iedere	1e	zaterdag	van	
de	maand	het	onkruid.	Op	24	september	organiseren	
we	weer	een	snoeiochtend.	Start	10	uur		bij	de	speel-
tuin aan de Pottenbakkerstraat.
Meer	info:	www.princenhagegroen.jouwweb.nl.

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

Zaterdag 9 apriL
rikkeN eN jOkereN iN 

priNCeNhOf

Op	zaterdag	9	april	organiseert	KBO	in	samenwerking	
met	WIJ	een	kaartmiddag.	Kosten	€	4,00	(KBO	leden	
€	2,00)	inclusief	één	koffie/thee.	Aanvang	13.30	uur	tot	
16.30	uur.	Zaal	open	13.00	uur.
Princenhof,	Princentuin	1,	tel.	(076)	5309791.

 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!

Vrijdag 15 apriL
WaNdeLeN bij 
priNCeNhOf

Op	vrijdag	15	april	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.	Lekker	en	frisse	neus	halen	en	daarna	
onder	het	genot	van	een	kopje	koffie/thee	
napraten. Deelname is gratis.
Princenhof,	 Princentuin	 1,	 tel.	 (076)	
5309791.

MaaNdag 11 apriL
fietseN bij priNCeNhOf

Op	initiatief	van	de	KBO	kun	je	maandag	11	april	
deelnemen	aan	een	fietstocht	met	een	afstand	
van	20	tot	25	kilometer.	Verzamelen	en	start	om	
13.30	uur	bij	de	ingang	van	Princenhof.	Deelna-
me is gratis.
Princenhof,	Princentuin	1,	tel.	(076)	5309791.

Vrijdag 8 apriL 
fiLOsOfisCh Café iN 

priNCeNhOf

Wil	je	eens	over	iets	anders	praten	dan	
over	 koetjes	 en	 kalfjes?	 Doe	 dan	 mee	
met	het	Filosofisch	café.	Samen	bepalen	
we	de	thema’s.	Hoe	kijk	je	aan	tegen	ou-
der	worden	en	hoe	ga	je	er	mee	om?	Wat	
geeft	je	voldoening	in	het	leven?
De	bijeenkomst	is	op	vrijdag	8	april	van	
10.00	tot	12.00	uur.
Kosten	€	1,50	per	keer.
Aanmelden	 bij	 Erica	 Mooijekind,	 tel.	
(076)	 521	23	02	of	 e.mooijekind@rode-
kruisdebaronie.nl
Princenhof,	Princentuin	1,	tel.	(076)	530	
97	91.
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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.
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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.

Tuin een voorjaarsbeurt of onderhoud nodig?  
Voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden  

biedt ervaren TUINMAN zich aan.
Tel: 06-18178431
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HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

Horloges en Klokken Reparatie Atelier
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439
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NL84 RABO 0142 4973 63.
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HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

Horloges en Klokken Reparatie Atelier
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

Zaterdag 9 apriL
jUbiLeUMCONCert pOpkOOr 

bsUr breda

This is what it feels like”
Hoe voelt het om te zingen in een koor? Popkoor 
BSUR	 Breda	 kent	 dat	 gevoel	 al	 25	 jaar	 en	 wil	 dat	
graag delen met het publiek tijdens een bijzonder  
jubileumconcert	 op	 zaterdag	 9	 april	 om	 20.15	 uur	 in	 
het	 Chassé	 Theater.	 Kenmerkend	 voor	 Popkoor	 BSUR	 
Breda	is	de	variatie	in	het	repertoire,	een	selectie	hiervan	
is	 te	horen	en	 zien	 tijdens	dit	 concert.	Veel	 eigentijdse	
popmuziek maar ook een enkel nummer uit het verleden.
Kaarten	 zijn	 verkrijgbaar	 via	 Chassétheater	 à	 €	 12,50.	
Voor	meer	 informatie	 kijk	 je	op	www.bsurbreda.nl	 en/of	
onze	facebookpagina.

ZONdag 10 apriL
“rONdOM het eiLaNd”

Het	 Princenhaags	Museum	 is	 zondag	
10	april	 open	van	13.00	uur	 tot	 17.00	
uur	 met	 de	 tentoonstelling	 “Rondom	
het	 eiland”	 waarin	 Liesbosstraat	 en	
Doelenstraat centraal staan. De ten-
toonstelling	geeft	een	goed	beeld	van	
het leven van toen en nu in dit gebied. 
Dankzij	 de	 familie	 Heesters	 is	 er	 ook	
een	film	te	zien	uit	de	vijftiger	jaren	van	
de processie waarbij de Liesbosstraat 
en de Doelenstraat op kunstige wijze 
werden versierd met bloemmotieven.
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Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 
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COLOFON

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK
Kerkdiensten Weekend 9/10 april
Weekend	 9/10	 april.	 Derde	 zondag	 van	
Pasen.
Zaterdag	 10.00	 uur.	 Eucharistieviering	
met	Eerste	Communicanten.	Voorgangers	
zijn	pastores	Paul	Heye	en	Henny	Spooren-
Schaart.	Het	Jongerenkoor	verzorgt	de	zang.
Zondag	10.00	uur.	Eucharistieviering	met	
Eerste	 Communicanten	 met	 als	 voor-
gangers	 pastores	 Paul	 Heye	 en	 Henny	
Spooren-Schaart.	Het	 Jongerenkoor	ver-
zorgt de zang.

Misintenties
Zaterdag	 10.00	 uur.	 Voor	 een	 bijzondere	
intentie.
Zondag	 10.00	 uur.	 Eugene	 Voeten	 en	
dochter	Ghislaine;	Voor	twee	opa’s	en	een	
tante	 van	 Selino	 Walter;	 Overleden	 fam.	
Sprenkels;	Maria	Johanna	Goos.

Engelse viering
Zondag	 om	 14.00	 uur	 is	 er	 een	 Engelse	
viering	waarin	pater	Savio	zal	voorgaan.	U	
bent van harte welkom.

Opbrengst vastenactie Oeganda
De	opbrengst	van	de	vastenactie	2016	 is	
ruim	€	4300,00!	Dat	is		€	500,00	meer	dan	
vorig	jaar.	Dank	voor	uw	gulle	gaven!	Ook	
dank	 aan	 de	 Eerste	 Communicanten	 die	
met	hun	spaardoosjes	€	240,00	inzamelden.

Vers iN ’t aOgje Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West)
Dreef 5 

Kerkdienst 10 april
De derde zondag van Pasen, ook wel de 
zondag	van	de	Goede	Herder	genoemd,	
Dienst	 van	Woord	 en	 Gebed	 waarin	 ds.	
Saskia	van	Meggelen	voorgaat.	Aanvang	
10.00u.	Na	afloop	 is	er	 tijd	voor	ontmoe-
ting	en	koffie	in	het	Kerkenhuis.	

Kinderkerk en crèche
Deze	zondag	is	er	Kinderkerk	voor	kinde-
ren	vanaf	4	jaar	en	voor	de	allerkleinsten	is	
er opvang in de crèche.

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag-,	dinsdag-	en	donderdagmorgen	 
van	09.30	tot	12:00	u..	De	Straatraad	komt	
bijeen	op	woensdagmorgen	van	09.30	tot	
11.30	u..	Meer	informatie	vindt	u	op	www.
annahuis.nl en www.straatkrantbreda.nl

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	Meg-
gelen.	Tel.	06-22576592

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

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.

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.
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