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We vieren al 125 jaar lang de verjaardag van de koning(in)

10.00 uur: aanvang spelletjes. Met een 
verrassend optreden van ….. De spelle-
tjes duren tot 13.00 uur.
12.30 uur: poffertjes eten voor Don Qui 
John (een activiteit van SEP). Kaartjes 
voor de poffertjes zijn te verkrijgen bij 
drogisterij Brocks, Bachman en Don Qui 
John. Op de dag zelf zijn kaartjes ook op 
de Dorpswei te koop.
14.00 uur: koningsbingo op de Dorpswei
16.00 uur: feestelijke borrel op de Haagse-
markt met verloting van de taarten.

Als u in aanmerking wilt komen voor één 
van die heerlijke taarten, vul dan het 
strookje elders in dit blad in en stop het in 
de ton op de Dorpswei of Haagsemarkt 
op Koningsdag.

De kids van de groepen 6, 7 en 8 kun-
nen al eerder terecht op de Oranjedisco, 
georganiseerd door het Oranjecomité en 
het SGAP. Deze vindt plaats op vrijdag 
22 april in de Vlaamse Schuur van de 
Koe. De zaaldeuren voor het discofeest 
zullen om 19.30 uur worden geopend. 
De dresscode voor deze avond is van-
zelfsprekend spetterend oranje. Voor de-
gene die zich het mooist in oranje uitdost 
heeft de organisatie een mooie prijs. Het 
feest in de Koe is om 22.30 uur afgelo-
pen. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bach-
man en drogisterij Brocks of aan de zaal. 

Toen prinses Wilhelmina  
op 31 augustus 1885 
haar vijfde verjaardag 
vierde werd er in een 
Utrechts park een prin-
sessedag gevierd. In de jaren daarna 
volgden meer gemeenten dit voor-
beeld. Na de dood van Koning Willem 
III werd prinsessedag in 1891 opge-
volgd door de viering van Koningin-
nedag. Deze dag ontwikkelde zich tot 
een feestdag voor kinderen. En hoewel 
het sinds drie jaar Koningsdag heet en 
dat de datum na 64 jaar is veranderd 
van 30 april naar 27 april, lopen we in 
Princenhage al sinds jaar en dag warm 
voor onze monarchie op die ene dag. 
De dag dat iedereen grasduint op zol-
der naar alles wat een oranje kleurtje 
heeft om vervolgens een gezellige dag 
in ons dorp te hebben.

Het programma
Misschien zijn we het in de loop van de 
jaren vanzelfsprekend gaan vinden dat 
er inderdaad een mooi programma wordt 
weggezet, maar dat is het natuurlijk niet. 
Het Oranjecomité Princenhage is al 
maanden druk in de weer om weer alles 
te organiseren.

Het programma in Princenhage is als volgt:
9.30 uur: opening op de Dorpswei, de 
tuin van Dreef 8, met het zingen van 
het volkslied, optredens van dansstudio 
Jump en zang van de kinderen van 5 van 
Sinte Maerte en Eerste Rith.

Door: Armin Floren

Het Oranjecomité Princenhage is al maanden druk in de weer om weer alles te organiseren.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“Ik zie het als een bijzondere taak om nabestaanden 
bij te mogen staan. Samen in alle rust, met respect  

en op een persoonlijke manier een 
laatste afscheid verzorgen.”

Marc van Esch
Uitvaartverzorger
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www.zuylen.nl
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www.zuylen.nl
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Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Burgemeester 
Sutoriusstraat 14

Breda

Vraagprijs: 
€ 195.000,-- k.k

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



Prof; de biografie van Kees Rijvers
land keerde Rijvers toch weer terug bij 
Oranje. Samen met Faas Wilkes en Abe 
Lenstra vormde hij het beruchte “Gouden 
Binnentrio”. Na zijn voetbalcarrière werd 
Rijvers een succesvolle trainer.

De kleindochter van Kees Rijvers, Antje  
Veld schreef de biografie over haar groot-
vader die in mei 2016 gaat verschijnen. 
Op zaterdagmiddag 21 mei wordt de 
biografie van de beste Prinenhaagse 
voetballer ooit gepresenteerd in ge-
meenschapshuis De Koe, Ambachten-
laan 1. Kees Rijvers en Antje Veld zullen 
daarbij aanwezig zijn. De aanvang is om 
15.00uur.

Toegangskaarten à € 5,00 zijn te koop bij: 
Bachman, Haagsemarkt 29 en bij de Vrije 
Boekhandel, Veemarktstraat 40.

In 1950 vertrok de 24-jarige voetballer 
Kees Rijvers samen met zijn vrouw 
naar Saint-Étienne, een wereldreis 
voor de eenvoudige schoenmakers-
zoon uit Princenhage. Hij was een van 
de eerste profvoetballers van Neder-
land. 

In zijn thuisland werd hem dat niet in 
dank afgenomen. “Uitschot”, werden de 
profs door de KNVB genoemd. Rijvers 
was na zijn vertrek niet meer welkom in 
het Nederlands elftal, terwijl hij in Frank-
rijk zou uitgroeien tot de speler van het 
jaar. Over de grens beleefde hij ook een 
van zijn hoogtepunten als voetballer: tij-
dens de Watersnoodwedstrijd dwong 
een bijeengeraapt gelegenheidselftal 
van Nederlandse profvoetballers in Parijs 
het Franse team op de knieën. Na de in-
voering van het betaald voetbal in Neder-

Kleindochter schrijft biografie

Het sprookje van KBS De Eerste Rith
Al 40 jaar lang en gelukkig

een schitterende musical opgevoerd. De 
afgelopen weken was de school sprook-
jesachtig versierd met de personages en 
konden de kinderen raden welke rol hun 
juf of meneer zou hebben. Alle leerkrach-
ten deden mee, ze zagen er indrukwek-
kend uit in hun mooie kostuums. Vette 
dansmoves en live zang hebben bewe-
zen dat het team van De Eerste Rith over 
vele talenten beschikt.
Nadat de directeur Eric Gladdines, alias 
kapitein Haak, iedereen van harte wel-
kom heette, begon de musical verras-
send met de exotische intocht van Prins 
Ali Ababwa welke door de zaal naar het 
podium bewoog. Het verhaal ging over 
de vier Disney slechteriken, Cruella de 
Vil, Ursula, Jafar en kapitein Haak. Zij 
wilden van hun kwade streken af. Met 
elkaar gingen ze de moeilijke opdracht 
aan waarbij ze vier voorwerpen moesten 

verzamelen. Het viel niet mee en geluk-
kig kregen ze hulp van onder andere 
Mary Poppins en The Ghost Busters. Met 
behulp van magie en toverij bleek uitein-
delijk dat de slechteriken ook heel lief en 
aardig konden zijn. Al met al was het een 
onvergetelijk optreden waar door ouders 
en leerlingen enorm van is genoten!

Reünie
En dat de Eerste Rith er dan nog steeds 
geen genoeg van heeft, dat mag blijken. 
Op vrijdagavond 24 juni wordt namelijk 
voor alle oud-leerlingen een feestelijke 
reünie gehouden. Aanmelden hiervoor is 
mogelijk door een bericht te sturen aan 
reunie.deeersterith@gmail.com
Meer informatie en foto’s van de afge-
lopen 40 jaar zijn te vinden op www.fa-
cebook.com/reuniedeeersterith

Dat Basisschool De Eer-
ste Rith haar 40-jarig ju-
bileum viert zal niemand 
zijn ontgaan, ze blijven 
namelijk feestvieren. Ook 
de afgelopen week heeft er weer een 
magische gebeurtenis plaatsgevonden.

Feestweek
Aan het begin van dit schooljaar is gedu-
rende een hele week het lustrumjaar van 
De Eerste Rith uitbundig gevierd. Er wa-
ren tal van activiteiten zoals een vossen-
jacht en een taartenwedstrijd. Ook waren 
er in die week diverse workshops, een 
roofvogelshow en een bioscoopmiddag. 
Zelfs de burgemeester van Breda is een 
taartje komen eten. In zijn bijzijn werd er 
op spectaculaire wijze terug in de tijd 
gevlogen en is tot op de dag van van-
daag nog steeds de fotoreportage van 
40 jaar Eerste Rith te bewonderen in het 
schoolgebouw. Als kers op de taart ging 
de hele school een dag naar de Efteling.

Lustrummusical
Nu na ruim een half jaar, waarin hard is 
geleerd en gewerkt, diende zich deze 
week opnieuw een feestelijke happening 
aan. Al een hele tijd werd er in het diepste 
geheim achter de schermen enthousiast 
gerepeteerd door alle leerkrachten van 
de school. Want ter ere van het lustrum 
hebben zij voor alle leerlingen en ouders 

Door: Olga van Gils
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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

Marcel stopt, 
Marjac gaat door!

Na 23 jaar kapper in de Dreef…

Anja Timmermans neemt de zaak over
”21 Jaar geleden is Anja Timmermans bij 
Marjac komen werken. Zij neemt het roer 
over en gaat verder met het vertrouwde 
team. Ik hoop van harte dat de klanten 
net zo’n vertrouwen in haar zullen heb-
ben als dat met mij het geval was”.

Afscheidsborrel op 5 mei
“Van velen heb ik al persoonlijk afscheid 
genomen, waarbij menig traantje is 
weggepinkt. Voor ieder is er nog een 
afscheidsborrel op Hemelvaartsdag bij 
Don Qui-John, waar u van harte welkom 
bent tussen 13.00 en 16.00 uur. Nog-
maals dank voor in het in ons gestelde 
vertrouwen. Jacques en ik wensen u het 
allerbeste”.

Op 21 april 1993 be-
gon Marcel van Aert 
een kapperszaak in de 
Dreef. Zijn partner Jac-
ques Soontiens nam de boekhouding 
voor zijn rekening, behandelde perso-
neelszaken en deed de inkoop. Marcel 
heeft aangegeven na 23 jaar te stop-
pen met het uitoefenen van zijn vak. 
“Met pijn in het hart”.

Als 16-jarige is Marcel in het kappers-
vak begonnen bij Kapper Frans in de 
Dijklaan, hij bleef daar 18 jaar om ver-
volgens 6 jaar bij Gerda’s Haarmode in 
de Zuilenstraat te werken. Al langer wil-
de Marcel voor zichzelf beginnen toen 
de mogelijkheid zich aandiende om zich 
in de Dreef te vestigen in het pand waar 
voorheen de modezaak Lacor was.

Droom uitgekomen
“Mijn droom om in de Dreef een eigen 
zaak te beginnen is uitgekomen. 23 Jaar 
geleden begon ik met twee personeels-
leden en we zijn uitgegroeid tot acht me-
dewerkers, die stuk voor stuk een lange 
staat van trouwe dienst hebben opge-
bouwd. Ik heb, toen ik vanwege mijn leef-
tijd heb besloten om te stoppen met het 
kappersvak, ontzettend veel emotionele 
reacties van de klanten gehad, we waren 
tenslotte bijna familie van elkaar gewor-
den door de vele persoonlijke contacten. 
Zelf heb ik er veel moeite mee, vooral 
omdat Princenhage een ‘tweede thuis’ 
voor ons was, maar ik troost me met de 
gedachte dat Marjac op de vertrouwde 
voet blijft doorgaan”.

Door: Helma Raaijmakers

Taartcoupon
Door deze strook in te leveren op de Dorpswei 
of Haagsemarkt maakt u kans op één van de 
heerlijke koningstaarten. De verloting vindt 
plaats rond 16.30 uur op de Haagsemarkt.

Naam: 

Straat: 
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RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

HOEZO
 T.H.T.?

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   2 21-01-15   12:17

Heb jij interesse in het mooie nieuwbouwproject Haag5 van projectontwikkelaar Maas-Jacobs 
Vastgoed BV? Bij een nieuwbouwwoning komt veel kijken. Ik ben Ankie Leenaarts, financieel adviseur 
bij Rabobank Breda, en bekijk graag samen met jou wat je financiële mogelijkheden zijn. Als je 
vandaag belt, kun je morgen al bij me op oriëntatiegesprek komen (geheel vrijblijvend en kosteloos). 
Bel me op 06-20264661 of mail naar financieeladvies.breda@rabobank.nl

Kijk op www.haag5.com en rabobank.nl/breda

Interesse in 
Haag5? Kom bij mij op 

gesprek

106-955 adv Haag5 188x135.indd   1 15-04-16   11:00PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

De tandarts… 
Vanmorgen moest ik voor controle naar 
de tandarts. Ik ben daar geen fan van 
moet ik zeggen. ‘t Is een aardige man 
hoor, maar ik zit liever bij de kapper.
Bij binnenkomst word ik meteen handen-
schuddend de stoel in gedirigeerd. 
Zacht zoemend zak ik achterover, ik ga 
dood. De lamp wordt aangeknipt, het 

COLUMN mondkapje gaat voor en uit een blikken 
doos verschijnt ‘de haak’. Terwijl ik 
mijn laadschuur wagenwijd opengooi, 
begint REM op de radio heel zachtjes 
‘Everybody hurts’ te zingen… dat kan er 
ook nog wel bij. ‘Mooi liedje hè?’, roept 
de tandarts. ‘Oemwuk!’, roep ik terug. 
Je kunt niet veel zeggen met een steek-
sleutel 10 in je mond. Ondertussen be-
gint hij met zijn haak aan een vulling 
te prutsen. ‘Deze vulling zit los’, is zijn 
conclusie. Volgens mij zat de vulling 
vast tot hij er aan begon te jutteren, 
maar dit terzijde. ‘We gaan de vulling 
even repareren, wil je een verdoving?’ 
Alles beter dan zonder, dus ik bestel 
voor 26 euro een spuit.

Dan volgt een ritueel wat ik zo onder-
hand uit m’n hoofd ken: eerst de snelle 
boor, die heeft waterkoeling en maakt 
een hoog fluitend geluid. Vervolgens 
de langzame groffe boor, die klinkt als 

de buurman die op zondagochtend met 
zijn Bosch de muur te lijf gaat. Smaak-
sensatie: verbrande kippenveren!
Ondertussen heeft de assistente een of 
ander chemisch plakmiddeltje gefabri-
ceerd en brengt dit met een kwastje 
aan. Vanuit mijn ooghoek zie ik een fel-
blauw lampje en vanachter een oranje 
plastic ruitje ter bescherming van zijn 
ogen bestraalt de tandarts mijn kies. 
‘Hallo en ik dan? Ik kwam hier niet 
om mijn ogen te laten laseren!’ Met een 
mini kitspuit wordt de krater gevuld en 
tenslotte komen er nog allerlei boorma-
chines aan te pas om er structuur in 
aan te brengen.

Als ik thuis de rekening bekijk, valt er 
van schrik een guts koffie langs mijn 
verdoofde mondhoek. Over mijn goeie 
shirt...

Ronald Huismans

Vrijmarkt zondag 1 mei
Meer dan 30.000 bezoekers en 600 kraampjes

Jan Hemmer (Bierreclame-
museum) en Peter Remie  
(Toen kwamen de ballen 
tenminste nog eens goed  
voor de goal) zijn al weer  
lang bezig geweest met de organisatie 
van de Vrijmarkt Princenhage. Dit jaar 
al voor de 25e maal, de eerste keer was 
tijdens de Torenhaanfeesten in 1992!

Martin Stobbelaar kijkt al jaren vanuit de 
hemel mee en ziet… dat zijn geesteskindje 
de Vrijmarkt het uitstekend doet.
Méér dan 30.000 mensen schuifelen weer 
vanaf ’s ochtends in alle vroegte langs de 
vele vele (ongeveer 600) kraampjes op 
de Haagweg, Esserplein, Esserstraat, 
Nieuwe Heilaarstraat en Posthoornstraat. 
Op de Haagsemarkt en de Dreef vindt u 
ook weer de braderie en sla ook zeker 
de kindermarkt in de Posthoornstraat niet 
over voor speelgoed wat een 2e kans zoekt. 
Dé perfecte gelegenheid om nét dat ene 
ding wat u zocht voor een prikkie aan te 
schaffen. Ook de nazit op de Haagse-
markt of in de biertuin van het Bierrecla-
memuseum is beslist de moeite waard.

Door: Armin Floren

Méér dan 30.000 mensen bezoeken de Vrijmarkt
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Koningsdag 
Wanneer: woe. 27 april 
Doe mee met de bingo 

en wie weet win jij  
een gratis dagdeel  

kinderopvang!  

 

 

 

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

Zoek je kinderopvang in Princenhage? Dan ben je bij 
Kober aan het juiste adres. Je vindt ons op meer dan 15 
locaties bij jou in de buurt.  We zorgen niet alleen goed 
voor je kind. Bij ons krijgt jouw kind ook de ruimte om zijn 
of haar talenten te ontwikkelen. Kom maar eens kijken, 
we laten het je graag zien.  

Feest je met ons mee? 

Vrijmarkt 
Wanneer: zo. 1 mei  
Waar: Haagsemarkt 

 Kom naar onze stand.  
Doe mee aan de prijsvraag 

en laat een mooie 
glittertattoo  

zetten.   

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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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640
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Boeken tip:
Tom Groot

Tom Groot is een echte brokken-
piloot! Hij komt iedere dag te laat 
op school en bedenkt iedere keer 
weer een rare smoes omdat hij zijn 
huiswerk weer eens niet af heeft. 
Een voorbeeld van zo’n smoes: hij 
kwam onderweg naar school een 
buitenaards wezen tegen die zei 
dat hij zijn huiswerk of zijn leven 
moest geven. En dat geef je na-
tuurlijk je huiswerk. Maar denk 
maar niet dat zijn altijd chagrij-
nige meester Fullerman dat ge-
looft. Tom heeft een leven om van 
te lachen behalve als je eigen leven 
is. Een grappig en humoristisch 
boekenserie, geschreven door Liz 
Pichon.

Mopje
Een jongen en zijn vader zijn met 
de auto op pad naar de dierentuin. 
Ze zagen de auto voor hun niet en 
botste er hard tegen op, de auto 
sloeg 3 keer over de kop. De vader 
was meteen dood maar de jongen 
werd met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht en werd geopereerd, maar 
toen de chirurg de jongen zag zij 
de chirurg ik kan hem niet opere-
ren want het is mijn eigen zoon. 
Rara hoe kan dat?

Kidstime

Het is zijn moeder

In iedere kolom staan symbolen. Alleen is ieder symbool een cijfer. Dus 
met de bovenste kolom doen we even een voorbeeld: ovaal+ ovaal+ 
ovaal+ rechthoek= 24. Maar welk cijfer is dan die ovaal en welk cijfer is 
dan die rechthoek? Dat moet jij gaan uitrekenen! Een regel: het symbool 
moet overal het zelfde cijfer zijn. Als je denkt (of zeker weet) dat je 
de antwoorden hebt van alle symbolen mag je die sturen naar de Kids 
time redactie wijkbladprincenhage@gmail.com. Voor de winnaars hebben 
we een mooi prijsje.

Een echte hersenkraker!

records
Het lukte de Amerikaan 
Michael Jenkins om een 
liter citroensap razend-
snel op te slurpen. Dat 
deed hij in slechts 54,1 
seconden. Iehl! Michael 
gebruikte een rietje om 
het super zure sap zo 
snel mogelijk naar bin-
nen te werken en dronk 
zichzelf zo naar een 
wereldrecord.

24

7

7

14

12 13 19 8 16

Naar de middelbare school...
Zoals jullie waarschijnlijk al weten hebben de 8ste groepers weer een school-
keuze moeten maken. Maar hoe werkt dat nou precies? Hier een klein over-
zicht hoe het dit jaar ging.
Eerst ga je met je ouders naar scholen kijken op de open dag. Dit doe je een 
keer in groep 7 en 8. Daarna ga je in groep 8 ook met je klas nog scholen 
bezoeken (sommige scholen doen dit niet). Dan moet je een top drie maken 
van de scholen. Dan komt het er echt op aan: je mag je op 8 en 9 maart gaan 
inschrijven bij je eerste keuze. Als je dat hebt gedaan wordt het nog even af 
wachten of je wordt aan genomen. Dit krijg je dan te horen op 18 maart. Als 
je dan niet naar je eerste keuze mag krijg je snel te horen waar je dan heen 
gaat (meestal je 2de keus). Op 18 mei krijg je een brief. Dan is het officieel.
- Tip 1: zorg dat je bij de open dagen op tijd bent omdat het vaak erg druk is!
- Tip 2: kijk door de drukte heen tijdens de open dagen want het is drukker 
op de open dag dan in het echt op een normale schooldag.
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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

Bij inlevering van deze coupon ontvangt u 
30% korting op alle aankopen van Riverdale.

Deze coupon is geldig t/m zaterdag 30 april 2016 bij 
Allure Bloemen & Planten Breda

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:

OP DE NIEUWE
COLLECTIE

KORTING 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
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Courtney vol enthousiasme  
richting finale van missverkiezing

De sfeer die je op op zo’n dag ervaart is zo bijzonder

Jezelf presenteren
De Princenhaagse Courtney is er tijdens 
het eerste jaar van haar opleiding ach-
ter gekomen dat ze zowel het werk voor 
als achter de camera interessant vindt. 
In haar opleiding is het van belang jezelf 
goed te presenteren. Dat komt haar bij 
de missverkiezing nu natuurlijk goed van 
pas. “Vorig jaar deed ik voor het eerst 
mee en was ik soms erg onrustig, Ik merk 
dat ik dat nu beter onder controle heb”, 
vertelt Courtney met een stralende lach. 
“Je komt er achter wat je sterke kanten 
zijn en je leert daar ook over vertellen. 
Het is beslist een geweldige ervaring. En 
het is echt anders dan modellenwerk, dit 
gaat echt niet alleen om de buitenkant.”

Stemmen
De grootste kracht van de Princenhaag-
se is duidelijk haar enthousiasme. Wie 
weet dat dit samen met haar spontaniteit 
en ervaring kan bijdragen aan een suc-
cesvolle missverkiezing. Courtney kijkt 
in ieder geval erg uit naar de dynamiek 
van de dag. “ De sfeer die je op zo’n dag 
voelt en de spanning die je ervaart. Dat 

is zo bijzonder” , besluit Courtney. Na de 
finale-avond op 28 mei in de Cour van 
Terheijden weten we meer. Tot die tijd 
kunt u stemmen door “ Poll Noordbra-
bant Courtney” te sms-en naar 3010. Het 
Wijkblad heeft zojuist haar stem al uitge-
bracht.

“ Eigenlijk zocht ik op in-
ternet naar audities voor 
een musical of toneel-
stuk,” vertelt Courtney 
van Oers. “ Ik hou van toneelspelen en 
had zin om weer eens op het podium 
te staan. In plaats van op toneelaudi-
ties stuitte ik op de audities voor Miss 
Teen of Noord Brabant. Iets totaal an-
ders natuurlijk, maar ik was direct ont-
zettend enthousiast.”

En dat is beslist geen understatement. 
De negentienjarige Courtney bruist van 
energie en raakt niet uitverteld als we 
spreken over haar deelname aan Miss 
Teen of Noord Brabant. Momenteel volgt 
de oud-leerlinge van Sinte Maerte en 
Markenhage een HBO-opleiding op het 
gebied van media- en entertainmentma-
nagement. “ Ik wilde graag een opleiding 
waarbij de lessen ook in het Engels wer-
den gegeven. De boeken die ik lees of 
de series die ik kijk zijn bijna altijd En-
gelstalig. Dat vind ik zo fijn.”

Door: Ron van Zundert

Open dag Activiteiten Centrum ’t Haeghje
“Sfeer is voor ons het allerbelangrijkste”

Door: Joop Willemsen - Aan de Wethouder 
van Haperenstraat staat een activi-
teitencentrum voor senioren met een  
beperking. De aanduiding “activitei-
tencentrum” is niet uit de lucht ge-
grepen, iedere cliënt is in zijn of haar 
groep creatief, educatief of sportief 
bezig in een gezellige sfeer!

Ongeveer 40 senioren worden 2 tot 9 
dagdelen per week begeleid door een 
enthousiast team, dat deze mensen een 
gevarieerd programma aanbiedt. Zo be-
horen creatief houtbewerken, werken met 
groen, computerinstructie, zelfs fitness 
tot de mogelijkheden. Aan welke acti-
viteit iemand wil deelnemen bepaalt de 
cliënt zelf. Het is de bedoeling dat een 
eenmaal gekozen activiteit een aantal 
dagdelen gevolgd wordt.

Een van de activiteiten is het werken met 
vilt. Deze wordt begeleid door Elske de 
Wit. Zij liet me, na een verrassende rond-
leiding door het complex, op enthousias-

te wijze kennismaken met dit materiaal, 
en hoe je dit materiaal kunt toepassen. 
En dat is heel divers. De fleurige resul-
taten van deze activiteit kunnen worden 
gekocht. 

Op zondag 24 april wordt u van harte 
uitgenodigd om tussen 12.00 en 15.00 
kennis te maken met dit sfeervolle Acti-
viteiten Centrum, Wethouder van Hape-
renstraat 28.
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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)

Jeroen en Jolanda van der Put   Haagsemarkt 31 Princenhage   076 520 44 66  

 
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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vers iN ’t aOgje Beschouwend gedichtje voor Femke Reuvers- van de redactie - 
In verband met de meivakantie komt het 
Wijkblad Princenhage niet uit op 28 april 
en 5 mei. Het eerst volgende nummer ver-
schijnt op 12 mei. Wilt u voor deze editie 
kopij aanleveren, dan vragen wij u deze in 
te sturen vóór donderdag 5 mei.

Staatssecretaris 
Jetta Klijnsma 
bezoekt Groen-Wit

Ieder kind moet kunnen sporten

te stellen aan de kinderen, staatssecre-
taris Klijnsma en Erben Wennemars. De 
staatssecretaris vertelde: “Dat alle kinde-
ren de kans moeten krijgen om te sporten. 
Het mag niet uitmaken uit wat voor een 
gezin je komt. In de praktijk zie je jammer 
genoeg toch dat kinderen wiens ouders 
geldproblemen hebben letterlijk aan de 
zijlijn staan. Ik hoop dat met deze steun 
nóg meer gemeenten de samenwerking 
gaan zoeken met het Jeugdsportfonds 
die zich juist voor deze kinderen inzet”.

Midden in de wijk
Verder werd Groen-Wit gecomplimen-
teerd als verenging voor hun inzet voor 
de jeugd en werd ook voor hun bijzonde-
re ligging midden in de wijk. De staatsse-
cretaris beëindigde haar bezoek met de 
woorden “Met een fijn gevoel reis ik terug 
naar Den Haag”.

Door: Corné Wijnings - Op vrijdagmid-
dag 15 april was het een grote drukte 
bij Groen-Wit op het Haags Sportpark 
. Het Jeugdsportfonds vroeg hier aan-
dacht voor de grote groep kinderen 
die in Nederland opgroeien in armoe-
de en geen kans hebben om te spor-
ten omdat de ouders niet genoeg geld 
hebben om de contributie te betalen. 
Staatssecretaris Klijnsma kwam langs 
om bekend te maken dat het kabinet 
de komende 2 jaar, 2,5 miljoen per 
jaar uittrekt om de activiteiten van het 
jeugdsportfonds verder te ondersteu-
nen zodat meer kinderen kunnen gaan 
sporten in Nederland.

De staatssecretaris ging samen met Er-
ben Wennemars in gesprek met enkele 
kinderen van Groen-Wit die gebruik ma-
ken van het Jeugdsportfonds. Hier mocht 
de pers maar kort bij aanwezig zijn. In 
een ontspannen sfeer werd er over sport 
gesproken. De voetballertjes van Groen-
Wit vielen wel compleet stil toen Erben 
Wennemars vertelde dat zijn favoriete 
voetbalclub PEC Zwolle was. 

Inzet voor kinderen
Na het gesprek was er nog een foto-
moment waarbij de voorzitter van het 
jeugdsportfonds Kees Jansma aansloot 
en waarbij er gelegenheid was vragen 

Met X-kids  
op avontuur  
en de wijk in!
Meivakantie vol gratis 
sport- en spelactiviteiten
Op verschillende locaties in Breda kun-
nen kinderen van 4 tot en met 12 jaar in 
de eerste week van de meivakantie hun 
lol op tijdens X-kids! Kinderen van regu-
lier en speciaal onderwijs  kunnen zich 
heuse avonturiers wanen tijdens het Ex-
peditie Robinson spektakel. Ook gaat 
X-kids de wijk in. Verschillende gratis 
sport- en spelactiviteiten worden georga-
niseerd in Princenhage, Heusdenhout en 
Doornbos-Linie.

Expeditie Robinson
Op dinsdag 26 april wordt de zwemplas 
bij de Galderse Meren omgetoverd tot 
een heuse set van Expeditie Robinson. 
Van een eetproef en een modderestafet-
te tot spannende spelletjes; alle kinderen 
van 4 tot 12 jaar uit Breda doen gratis 
mee! 

De wijk in!
Een dag eerder, maandag 25 april, or-
ganiseert Breda-Actief in Princenhage 
een Sportmiddag op het grasveld aan de 
Pottenbakkerstraat voor de groepen 3 tot 
en met 8. Dat het een gezellig sportfestijn 
wordt is zeker, met sporten als voetbal, 
basketbal en knotshockey. 

Aanmelden
Deelname is gratis; als je je wilt aanmel-
den voor één of meerdere X-kids acti-
viteiten kan dat via www.breda-actief.
nl/x-kids. Er is een maximum aantal deel-
nemers.
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Ruime hoek- en 

rijwoningen in Breda

Wordt een van deze 
woningen jouw 
nieuwe thuis?
Ter hoogte van Haagweg 218 in Breda 
realiseert Maas-Jacobs Vastgoed 
21 eengezinswoningen. Bij enkele 
bouwnummers is een garage optioneel 
en alle woningen beschikken over een 
diepe tuin met eigen berging! 

Pre-sale Binnenkort vindt er een 
exclusieve pre-sale plaats. Wil je hier bij 
zijn? Schrijf je dan nu in op www.haag5.nl!

Mgr. Horsthuisstraat 

Haagweg

218 216 214

5.015.025.035.045.055.065.075.085.095.105.115.125.135.145.155.16

5.17 5.18 5.19 5.20 5.21

161163165167169171173175177179
181

214a

WIL JE EEN UITNODIGING ONTVANGEN 
VOOR DE EXCLUSIEVE PRE-SALE? 
SCHRIJF DAN NU IN OP HAAG5.NL!

LIKE HAAG5 
OP FACEBOOK!

Pascal de Wit
06 10 55 98 98

Bart Kimenai
06 20 42 60 67
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zaterdag 23 apriL
BiNgO iN priNCeNhOf

Op zaterdag 23 april laat KBO in samen-
werking met WIJ de balletjes weer rollen. 
In deze bingo zijn er in 11 rondes mooie 
prijzen te winnen. Kosten € 8,00 (KBO 
leden € 6,00). Aanvang 13.30 uur. Zaal 
open 13.00 uur. Princenhof, Princentuin 
1, tel. (076) 5309791.

vrijdag 22 apriL
OraNjedisCO iN de KOe

Voor de groepen 6, 7 en 8 is er van 19.30 
tot 22.30 uur een spectaculaire disco in 
gemeenschapshuis de Koe. Kaarten 
kosten €3,- en zijn verkrijgbaar bij drogis-
terij Brocks en Bachman. De dresscode 
is vanzelfsprekend “ORANJE”

zaterdag 23 apriL
repairCafé iN de dOBBeLsteeN

Op zaterdag 23 april van 12.00 tot 16.00 uur Repaircafé in de Dobbel-
steen. Open inloop waar je ter plekke onder begeleiding van een deskun-
dige aan de slag kunt om van alles te repareren. De reparaties zijn gratis, 
behoudens onderdelen of materialen. Donaties om de kosten te dekken 
zijn altijd welkom. Locatie: Doelen 36. Ben je zelf deskundig en wil je 
graag iets repareren, neem contact op met Robbert-Jan van Nunen via 
e-mail rcdobbelsteen@gmail.com of receptie WIJ (076) 5251500.

 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!

diNsdag 26 apriL
LeziNg saLONBiBLiOtheeK 
Breda ‘de iMKer verteLt’

Op donderdag 26 april vertelt Aat Rietveld, imker en 
bijenteelt leraar uit Breda over de bijen in de stad in 
Princenhof. Ontdek meer over het leven van de bij. 
Weet u het verschil tussen bijen, wespen en hom-
mels? Van welke platen houden de bijen? Wist u 
dat bijen, als bestuivende insecten, een belangrijke 
rol vervullen bij onze voedselproductie. U bent van 
harte welkom om te komen luisteren naar de lezing 
over deze fascinerende dieren. Aanvang 14.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informa-
tie: www.bibliotheekbreda.nl
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

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.

Muzieklessen en arrangementen (op maat)!!
Piano-, zang-, en accordeonles. Solfège en muziektheorie. Tevens 

opnamestudio (ook op locatie mogelijk). Conservatorium gediplomeerd.
Voor informatie: www.ad-moelands.nl • www.id-cd.nl 

tel: 076 5410634 – 06-53242928

AANBOD HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

WOeNsdag 27 apriL
KONiNgsdag Op de dOrpsWei 

(tUiN vaN dreef 8)

Het traditionele feest zoals we dat kennen. Het program-
ma vindt u op de voorpagina van dit wijkblad. Vergeet 
u niet te vlaggen en de taartcoupon in te vullen en in 
te leveren op de Dorpswei. Onder toeziend oog van het 
publiek op de Haagsemarkt zullen we tijdens de nazit de 
prijswinnaars bekend maken.

vrijdag 29 apriL
WaNdeLeN Bij priNCeNhOf

Op vrijdag 29 april kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 
uur wandelen bij Princenhof. Verzamelen 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.

vrijdag 29 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 bij-
eenkomst is op vrijdag 29 april van 9.30 tot 
11.30 uur. Kosten € 1,50 per keer. Aanmel-
den bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 
02 of e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 
5309791.

vrijdag 29 apriL
theMaMaaLtijd ‘LeNte’ iN priNCeNhOf

Op vrijdag 29 april bent u welkom om te komen genieten van 
een maaltijd met het thema Lente. Op het menu staat: tomaten-
groentesoep, kippenhaasjes met gebakken krieltjes en rode 
kool, het dessert bestaat uit flensjes met ijs en sinaasappelsaus. 
Aanvang 17.30 uur (zaal open 17.00 uur). Kosten € 12,50 (Bred-
aPas € 10,00). Inschrijven: maandag 29 april vanaf 13.30 uur. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

zaterdag 7 Mei
heLp je WiedeN?

De Vereniging Princenhage Groen onderhoudt met de buurtbewo-
ners 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 speeltuin aan de Pottenbak-
kerstraat. Meer info: www.princenhagegroen.jouwweb.nl .

zONdag 10 Mei
“rONdOM het eiLaNd” iN het priNCeNhaags MUseUM

Het Princenhaags Museum is zondag 8 mei weer open van 13.00 uur tot 17.00 
uur met de tentoonstelling “Rondom het eiland” waarin Liesbosstraat en Doe-
lenstraat centraal staan. Bijna ieder huis in deze straten heeft een eigen verhaal. 
De tentoonstelling 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.

MaaNdag 25 apriL
fietseN Bij priNCeNhOf

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

zONdag 1 eN 8 Mei
grOeNWit speeLt

Op zondag 1 mei speelt GroenWit om 
14.30 uur thuis tegen onze buren TVC.
Op zondag 8 mei speelt GroenWit haar 
laatste thuiswedstrijd van het seizoen 
tegen Schijf. We willen hierbij tevens al 
onze supporters bedanken voor de steun 
tijdens het afgelopen succesvol seizoen.
We hopen vanaf augustus iedereen weer 
te zien in de 3e klasse.
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nooren van der avoird
 

sinds 1930
Méér dan 85 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

Designed by L ex®. Inspired by you.

 

Terraszonwering.

 

 
 

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 

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

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 
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COLOFON

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

Kosterij 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 

MARTINUSKERK 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. 

Weekend 23/24 april. 
5de zondag van Pasen 
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. Het Martinuskoor verzorgt de 
zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Johannes Nooren.

Weekend 30 April/1 Mei. 
6de zondag van Pasen.
Zondag 10.00 uur. Oecumenische viering 
in de Johanneskerk. Voorgangers zijn  

Ds. Wagenvoorde en pastor Henny 
Spooren-Schaart.

Donderdag 5 Mei. Hemelvaart
Nazarethviering om 10.00 uur. Eucha-
ristieviering met als voorganger pastor 
Paul Heye. Een cantor verzorgt de zang.

Weekend 7/8 mei. 
7de zondag van Pasen.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Giny van de Korput. Het Martinuskoor 
verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overleden Fam. 
Sprenkels; Overleden Ouders van de 
Ven-van de Brule; Piet van Caulil; Anton 
Voesenek.

vers iN ’t aOgje

Kerkdiensten
24 april: Dienst van Woord en Gebed. 
Voorganger is ds. Saskia van Meggelen.
1 mei: Oecumenische dienst samen met 
de geloofsgemeenschap van de Martinus-
kerk. Voorgangers zijn pastor Henny Spooren-
Schaart en ds. Martin Wagenvoorde.
8 mei: Gezamenlijke dienst met de  
Markuskerkgemeente. Voorganger is ds. 
Ton van Prooijen.
Alle diensten beginnen om 10.00u.

De Johanneskerk en de braderie/vrij-
markt:
Na de gezamenlijke dienst met de Mar-
tinusgeloofsgemeenschap op zondag 1 
mei, waarbij iedereen, jong en oud, van 
harte welkom is gaat de Johanneskerk 
open voor publiek. Er is dan gelegenheid 
de kerk te bezichtigen en er is ruimte om 
op een andere manier bezig te zijn met 
spiritualiteit: een mooie tekst lezen, een 

lichtje ontsteken bij het kruis of gewoon 
een poosje luisteren naar het orgel. We 
hopen velen te ontmoeten. En buiten 
staan we met een stand, waarin we ons 
presenteren. Tot dan!

Gospeldienst Hemelvaartsdag 5 mei
In de Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk 
in het centrum organiseert de Raad van 
Kerken Breda op Hemelvaartsdag op-
nieuw een inspirerende gospeldienst. 
Aanvang is om 11.30u.. Traditiegetrouw 
komen daar veel mensen op af, dus wees 
op tijd!

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

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.

Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers
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