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Bijna 90-jarige voetballegende heeft nog een wens

‘voetbalvader’ Rat Verlegh, een gewel-
dig mens, waar ik veel van heb geleerd. 
Na mijn ‘Franse’ periode waren er al ge-
sprekken gevoerd met Lefévre over een 
contract als trainer bij NAC, toen deze 
plotseling overleed en de plannen in dui-
gen vielen. Als ze me toen aangenomen 
hadden als trainer, zouden ze nu niet in 
de penarie zitten!”.

Wielercarrière door moeder geboycot
“Als kind was ik helemaal weg van de 
wielerrenners Braspenninx. Met ge-
spaard geld kocht ik voor fl. 10,00 een 
fietsje bij Jan van Bakel en zette dat in de 
schuur. Toen ik thuis kwam was het fietsje 
weg en lag daar een briefje van tien. Mijn 
moeder: “Wa denkte gij wel nie. Ge wordt 
nooit geen wielrenner”. Dat ik bij de pro-
testante club NAC mocht voetballen had 
als reden dat moeder een slechte erva-
ring met een van de kapelaans had ge-

had. Zou in deze tijd ook zo maar gekund 
hebben!”

De droom van Kees…
“Nou de burgemeester nog aanwezig is, 
kan ik vragen hem mijn droom uit te la-
ten komen. Ik droomde gisteren van een 
autovrije Haagsemarkt met daarop een 
standbeeld van pastoor Bouman en van 
mijn allerbeste vriend Tilo Aarts, die ik 
erg mis. Daarbij wat bomen en bankjes 
om te mijmeren en mijn droom is com-
pleet”.

Eerbetoon voor 90-jarige
Antje Veld schreef het boek als eerbe-
toon aan haar grootvader, die 27 mei 90 
jaar wordt. De redactie complimenteert 
Antje voor dit eerbetoon en wenst Kees, 
zijn vrouw Annie en familie een fijn ver-
jaardagsfeest.

Het door kleindochter 
Antje Veld geschreven 
boek ‘PROF; De biogra-
fie van Kees Rijvers’ is 
afgelopen zaterdag in 
De koe gepresenteerd. Het SGAP en 
de Vrije Boekhandel ontvingen Kees 
Rijvers en Antje Veld in de Vlaam-
se Schuur, waar alle ins en outs van 
de voetbalcarrière van Kees aan bod 
kwamen.

Als 12-jarige begon Kees te voetballen 
bij Groen-Wit en sloot zich als 14-jarige 
aan bij NAC. In november 1950 werd 
Kees als een van de eerste Nederlandse 
voetballers professional bij St. Etienne in 
Frankrijk. Nadat in Nederland het betaald 
voetbal was ingevoerd (1954) kon Kees 
Rijvers naar Nederland terugkeren en 
voor het Nederlands elftal uitkomen. In 
1960 speelde hij zijn laatste wedstrijd als 
voetballer, om vervolgens trainer te worden 
bij o.a. FC Twente en PSV.

Burgemeester Paul Depla
“Ik vind het een eer om u en uw vrouw in 
ons midden te hebben. Op mijn werkkamer 
hangt een foto van u als trainer bij PSV, dat 
in 1963 voor het eerst kampioen werd. Ik 
zat altijd op de tribune als PSV speelde en 
ben ervan overtuigd dat u een van de bes-
te trainers van PSV was. U heeft veel bete-
kend in de voetbalwereld en zag al vroeg in 
dat betaald voetbal de toekomst had”.

Kees Rijvers: aimabele man met humor
“Bij NAC werd ik opgeleid door mijn 

Door Helma Raaijmakers

open visie
persoonlijk & eigentijds

wilma van opstal
u i t v a a r t o n d e r n e m i n g
www.wilmavanopstal.nl 076 5201799
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Kees Rijvers signeert zijn boek.Volle bak in de Koe.



Met la Gitana wordt het echt vakantie
“Geen deuzige sleurhut”

Nog even en dan maakt 
Nederland zich weer op 
voor de zomervakantie. 
Menig gezin zal dan met 
caravan naar het zonni-
ge zuiden trekken. Het start vaak met 
goede bedoelingen, maar in de prak-
tijk is de rit met de caravan vaak al-
lerminst een pretje. Dit dacht ook Juul 
Soeterboek en zij besloot samen met 
haar man Bart caravans te gaan ver-
huren aan de Costa Brava in Spanje. 
En dit alles onder het motto: geen ge-
zeur en gesleur, maar gewoon lekker 
op vakantie.

Juul en Bart wonen samen met hun kin-
deren Lewis en Raf aan de Haagweg in 
Princenhage. Zij wonen hier al ruim 12 
jaar met veel plezier. Op het braaklig-
gend terrein achter hun huis transfor-
meren ze tweedehands-caravans tot 
stijlvolle en unieke kampeerwagens. “We 
zijn een goed koppel voor deze onder-
neming. Bart doet al het technische werk 
aan de caravan en ik ben voor de ideeën 
en creativiteit”, vertelt Juul. Iedere cara-
van heeft een eigen thema met een bij-
passende naam. Zo waant de huurder 
van de Rafi zich bijvoorbeeld in kleurrijke 
en zoete sferen. Alle caravans hebben 
een goed vast bed en beschikken over 
een ruime inventaris. Zo heeft iedere ca-
ravan bijvoorbeeld een barbecue, maar 
ook lakens en linnengoed.

“Via onze website kunnen mensen een 
caravan boeken en deze op een cam-

Door: Ron van Zundert

Een kijkje in de Rafi

Geen inbraken, maar diefstallen zonder braak
Bij diefstal is regelmatig sprake van in-
braak, maar dat hoeft niet altijd zo te 
zijn. Vaak is het gewoon een kwestie 
van “pakken en wegwezen”.

Het was de politie vorig jaar al opge-
vallen dat er voornamelijk bij schuurtjes 
meer diefstallen waren dan inbraken. 
Schuurtjes worden vaak niet afgesloten. 
Hierdoor kan het dievengilde gewoon 
binnen lopen. Als de fietsen dan ook niet 
op slot staan kunnen ze wel erg gemak-
kelijk weggenomen worden. Niet alleen 
(brom-)fietsen, maar ook andere zaken 
zoals gereedschap zijn gewilde artikelen 
voor een insluiper. Houd er rekening mee 
dat de verzekering niet altijd uitkeert bij 
insluiping. In de polisvoorwaarden leest 
u wat voor uw situatie van toepassing is.

Zet uw fiets op slot en sluit uw auto 
goed af, ook al bent u maar even weg

ping naar keuze weg laten zetten. Ze 
mogen hem ook zelf bij onze stalling in 
Spanje aanpikken en mee naar de cam-
ping trekken”, vertelt Juul. Op deze ma-
nier bespaart de vakantieganger zich het 
gesleur met de hut op wielen en scheelt 
het bovendien in de brandstofkosten. “En 
het zijn echt unieke exemplaren. Mensen 
boeken bij ons geen deuzige sleurhut”, 
vertelt Juul enthousiast. De caravans 
staan in een stalling bij Estartit aan de 
Costa Brava. “Wij vinden dat zelf zo’n fij-
ne plek om op vakantie te gaan. Zo ont-
spannen en zo’n charmante omgeving”. 

Een paar weken geleden zijn de eerste 
3 caravans (Rafi, Django en Lewi) naar 
Spanje gegaan en wachten daar op hun 
tijdelijke bewoners.

Tot nu heeft la Gitana al heel wat boekin-
gen binnen en lijkt het echt een gat in de 
markt te zijn. Er wordt druk gewerkt aan 
nog twee caravans. De Koko wordt een 
caravan in zigeunersfeer en de Myrna  
gaat een strandsfeer uitademen. Ze zullen  
deze zomer hoe dan ook beide te bewo-
nen zijn op een mooi plekje ergens in het 
zonnige Spanje.

Het klinkt logisch, maar wij merken de 
laatste weken dat er nogal wat aangiftes 
binnen komen waarbij blijkt dat men de 
fiets bij een winkel niet afgesloten had, 
of de auto niet op slot had gedaan. Terug 
van het boodschappen doen is de fiets 
weggenomen, of zijn er spullen uit de 
auto verdwenen.

“Helaas, m’n fiets is gestolen”
Op slot of niet, in beide gevallen kan het 
helaas voorkomen dat uw fiets gesto-
len wordt. Bij aangifte blijkt dan dat niet  
iedereen zijn eigen fiets, brommer of 
scooter goed kan omschrijven. Weet u 
alleen maar dat het een groene dames-
fiets met een kinderstoeltje is, dan is het 
een stuk moeilijker om uw tweewieler  
op te sporen. Noteer op bijvoorbeeld 
een fietsregistratiekaart zo veel mogelijk  
kenmerken van uw voertuig, zoals merk 
en framenummer of chipnummer. Bewaar 

deze voor het geval uw fiets gestolen 
wordt. Let erop dat u het framenummer 
noteert en niet het serienummer. Uit de 
internetaangiften blijkt dat veel mensen 
die vergissing maken.
Dus wijkbewoners van Princenhage, sluit 
alles goed af, zet het op slot en maak het 
de dieven niet gemakkelijk.
Mocht u een onbekend persoon op ver-
dachte wijze in uw omgeving rond zien 
lopen en u vertrouwt het niet, bel dan de 
politie middels 112! Noteer kentekens en 
bijzondere kenmerken.

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijk-
agent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) 
uw postcode in. Automatisch verschijnen 
dan naam en foto.

Ton van der Velden, 
van uw wijkagent Princenhage

PAGINA 2   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

Echtpaar Sol-Nijs 
60 jaar getrouwd!

Diamanten huwelijk

en hebben we drie jaar bij mijn ouders in 
de Oranjeboomstraat gewoond. Daarna 
woonden we 15 jaar in Boeimeer en nu 
wonen we al 42 jaar naar volle tevreden-
heid in de Schuurkerkstraat”.

Werkzame leven en vrijwilligerswerk
Victor heeft 48 jaar als opticien bij Se-
gers-Loomans aan de Nieuwe Ginneken-
straat gewerkt. “Toen ik 40 jaar in dienst 
was, kreeg ik hiervoor een koninklijke on-
derscheiding”. Ad rem gevolgd door een 
opmerking van Corry “dat je geen lintje 
krijgt voor het goed bestieren van een 
gezin”. Naast haar gezin heeft Corry veel 
vrijwilligerswerk gedaan. 22 Jaar voor de 
Zonnebloem en voor Stichting Ouderen-
werk Breda, wat nu WIJ heet. “Een hele 
gezellige club, waarmee ik nog steeds 
twee keer in de week mee kaart en fijne 
contacten mee heb. 20 Jaar ben ik lid 
geweest van het Martinuskoor. Jammer 
genoeg ben ik na een operatie slecht 
ter been geworden, anders zou ik het 
vrijwilligerswerk nog graag doen. Maar 
ondanks die beperking vervelen we ons 
nooit. I-pad en social media: we zijn er 
helemaal in thuis! Na 60 jaar kijken we 
tevreden terug op een mooi huwelijk met 
lieve kinderen en kleinkinderen, die alle-
maal goed in het leven staan”.

Feest op 28 augustus
“Hoe ons feest op 28 augustus er uit gaat 
zien is nog een verrassing, want de kin-
deren organiseren dat. Wij zijn een dank-
baar bruiloftspaar!”

De redactie feliciteert Victor en Corry met 
hun diamanten huwelijksfeest en wenst 
hen nog goede jaren samen.

Victor Sol (83) en Corry  
Nijs (81) trouwden 17 
mei 1956 voor de wet 
op het gemeentehuis in 
Breda en op 28 augus-
tus 1956 werd hun kerkelijk huwelijk 
ingezegend door pastoor Dekkers in 
de Onbevlekte Ontvangeniskerk in de 
Oranjeboomstraat. Zij kregen drie kin-
deren, twee zoons en een dochter. Vic-
tor en Corry zijn de trotse grootouders 
van vier kleinkinderen.

Op 17 mei, de dag ze 60 jaar voor de wet 
getrouwd waren, stroomden de felicitaties 
van binnen. Trots laten ze brieven lezen 
van de dienst van het Koninklijk Huis, 
waarin de Koning en Koningin hen felici-
teren en van Van der Donk, de commis-
saris van de Koning in Brabant. De grote 
bos bloemen die ze van burgemeester 
Depla kregen werd eveneens vergezeld 
van een schriftelijke felicitatie. “Ja, daar 
zijn we toch wel trots op”. En terecht, 60 
jaar getrouwd en dan nog in harmonie bij 
elkaar zijn, dat komt niet veel voor.

Echte Princenhagenaars
Victor komt uit een molenaarsfamilie uit 
Effen en Corry is geboren in de Oranje-
boomstraat. Ze noemen zich echte Prin-
cenhagenaars en dat klopt omdat hun 
geboortegrond destijds nog gemeente 
Princenhage was. Hoe ze elkaar heb-
ben leren kennen? “Nou, gewoon, op 
de Princenhaagse kermis! Vic zat in een 
botsautootje en vroeg me in te stappen. 
Dat deed ik en ben bij wijze van spreken 
nooit meer uitgestapt. Na een tijd verke-
ring te hebben gehad zijn we getrouwd 

Door: Helma Raaijmakers

W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

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

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi

Bottktttttttt
tttiti titititititi tititititi tititi titititititi titititititttiti titititi 
ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda
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Verkeer 
“Het is nog nooit zo donker geweest, 
het wordt altijd weer licht”. Dat is mijn 
lijfspreuk en daaraan houd ik mij vast 
op lastige momenten. Zo ook tijdens 
mijn voorzitterschap van de werkgroep 
verkeer van de KKP in de jaren ‘70-
’80. (KKP stond voor Kontakt Kom-
missie Princenhage, de voorloper van 
de dorpsraad.)

COLUMN Het wegbrengen van kinderen naar 
school met de auto vormde een aanlei-
ding en de start van een jarenlang pro-
ject: het weren van het doorgaande ver-
keer, dat dwars door de kern van ons 
dorp reed, was een uitgangspunt.Hevige 
discussies vonden plaats over wijzigen 
van twee- naar éénrichtingsverkeer, om-
draaien van rijrichtingen en voldoende 
aanwezigheid van parkeerplaatsen op 
de Haagsemarkt!  Oh die parkeerplaat-
sen.. Vele plannen zagen het licht en 
we zochten binnen de werkgroep naar 
consensus.  Dat lukte wonderwel. Veel 
ideeën probeerde ik in te passen en het 
verkeerscirculatieplan, zoals het nu nog 
functioneert, het droeg niet voor niets 
de naam van Compromisplan.
Dat eiste geduld en incasseringsvermo-
gen, want de gedachten van de gemeen-
te strookten vaak niet met die van de 
werkgroep en goede communicatie met 
bewoners was voor ambtenaren een 
lastig item. Toen door de gemeente een 
proefopstelling werd voorgesteld, waar-

bij de markt in tweeën zou worden ge-
splitst, vroegen we om dit tijdig te mel-
den, zodat we het in ons onvolprezen 
Wijkblad zouden kunnen aankondigen.
“Natuurlijk “ zei men en 2 dagen later 
stonden de “olifantenpoten” als blokka-
depunten op onze markt.
Ja, zo ging dat in die jaren en aan dit 
alles moest ik weer denken toen er voor 
Princenhage Begroot door de werk-
groep Princenhaags Centrum gevraagd 
werd ideeën aan te dragen. Ik wens ze 
veel wijsheid toe. Met geduld en realis-
me moet dat lukken in Princenhage. In 
de klankbordgroep HSL - u weet wel, 
dat snelle spoortreintje dat nog moet 
gaan rijden - werd ik destijds als ver-
tegenwoordiger van de KKP door de 
projectleider van Rijkswaterstaat aan-
gesproken als de man van de PKK. Nou 
als het moet gaan we in Princenhage 
“de barricade op”, maar dan wel ver-
baal en in overleg.

Han Broeders

Wil je kennismaken met de badmintonsport? Kom dan op woensdagavond 
naar Sporthal de Doelen. We spelen tussen 20.30 en 23.00 uur. Je kunt  
vrijblijvend twee avonden meespelen om te ervaren hoe leuk het spel is. 

Rackets en shuttles hebben wij te leen. Jij zorgt voor sportkleding en zaalsportschoenen. Als je lid wordt, krijg je gratis 
training. Ook jeugdleden tot 16 jaar zijn van harte welkom: op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Op donderdag-
ochtend van 08.30 tot 09.30 uur speelt nog een damesgroep.

Met andere badmintonverenigingen organiseren we terugkerende toernooien, een sportieve en leuke uitdaging. Zowel 
de recreatieve spelers als de meer competitieve spelers voelen zich thuis bij Fier. Er zijn competitieteams op diverse 
niveaus. Volgend jaar spelen we zelfs mee in de 2e klasse.

Meer informatie vind je op onze website www.svfier.nl.

Kom badmintonnen bij Fier!

Regionale kampioenschappen 
Het gemengd dubbel team 3e klasse van Fier is dit jaar  
gepromoveerd naar de 2e klasse in de regionale competitie.  
Een geweldige prestatie! Namens sv Fier ontvangen ze  
felicitaties van voorzitter Ben de Ridder en Fier-RBB  
coördinator Jack Jonk.

PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE















































 

Wij zijn per direct 

Jonge medewerker
Voor alle voorkomende werkzaamheden

 



















per direct op zoek naar een 

Jonge medewerker
alle voorkomende werkzaamheden

 






op zoek naar een  

Jonge medewerker 
alle voorkomende werkzaamheden. 



Rommelmarkt 
C.C. ‘t Aogje
Op zondag 11 september 2016 vindt 
van 11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse 
rommelmarkt van Stichting C.C. ’t 
Aogje plaats in gemeenschapshuis De 
Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda. De 
entreeprijs bedraagt slechts € 1,00 en 
komt ten goede aan de activiteiten van 
Stichting C.C. ’t Aogje.

Vanaf heden kunt u uw kraam reserveren.
Huur van de kramen à 4 meter:
€ 14,00 voor een kraam binnen
€ 17,00 voor een overdekte kraam buiten.
Voor inlichtingen of reserveringen kunt u 
telefonisch contact opnemen met:
Jacqueline Dekkers, tel. 076-5415371  
of Aschwin Donkers, tel. 06-21 43 99 05
of stuur een e-mail naar: 
aschwin.donkers@hetnet.nl 
of famdekkers@ziggo.nl

Uw kraam reserveren vanaf nu

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad
De Algemene Ledenvergadering van de 
Dorpsraad, die gepland was op 26 mei 
komt te vervallen.

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen 
van de inwoners van Princenhage en opti-
maal in te kunnen spelen op de verande-

Martinuskoor zoekt dirigent
Wegens het voorgenomen vertrek van 
de huidige dirigent  bij het St. Martinus-
koor komt met ingang van 1 januari 2017 
de functie van dirigent vacant.

 Het gemengd koor, dat in februari van dit 
jaar haar 45-jarig bestaan vierde, bestaat 
thans uit 38 leden en een organist/pianist. 
Het koor verzorgt 2 à 3 maal per maand de 
liturgische dienst in de Martinuskerk; een 
enkele keer zingt het bij een dienst in een 
andere kerk in de regio.  Naast de wekelijkse  
repetities, die als zeer plezierig worden 
ervaren, staat vooral ook gezelligheid met 
en betrokkenheid bij elkaar centraal. De re-
petities vinden plaats op donderdagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Enkele keren 
per jaar hebben we een korte repetitie met 
vervolgens een gezellige nazit waarbij het 
dan wat later kan worden.

Wij vragen
Kennis van en belangstelling voor de Ne-
derlandstalige muziek waaronder die van 
de Amsterdamse School, de bereidheid 
en vaardigheid om mee te werken aan het 
samenstellen van de liturgische vieringen, 
waaraan het koor haar medewerking ver-
leent. Bovendien goede contactuele vaar-
digheden, aandacht voor koorscholing en 
stemvorming. De salariëring geschiedt vol-
gens de richtlijnen van het bisdom.Nadere 
inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
bij Peter Goossens (bestuurslid), telefoon 
06-36429947.

Interesse?
Sollicitaties kunnen worden gericht aan 
het bestuur en worden toegezonden aan 
het secretariaatsadres: Joke Tacke, Fati-
mastraat 96, 4835 BE Breda tel. 5614937.

ringen van de laatste jaren is de Dorpsraad 
Princenhage zich aan het reorganiseren. 
Daardoor komt deze algemene ledenver-
gadering in mei te vervallen.
Het bestuur van de Dorpsraad Princenha-
ge verwacht u in groten getale bij de Alge-
mene Ledenvergadering op 24 november.

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 5



Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl

    

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,-Nu ook bij ons verkrijgbaar:

N U  O O K  I N  RV S  U I T V O E R I N G !

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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Nieuw!!
We hebben een nieuwe rubriek! 
‘’Alles kids in Princehage’’ in  
deze rubriek krijg je leuke tips 
om dingen te doen in Princehage!  
Veel plezier!

Kidstime

Moppen
1:  Wat is een komma toch belang-

rijk. Zin 1: Wacht, niet schieten! 
Zin 2: Wacht niet, schieten!

2:  Bedroefd verteld de vader van 
Jantje: “Tante Truus is net dood 
gegaan.”

 Jantje: “Oh ja in welk level?”
3:  Wat begint met een T, eindigt met 

een T en zit vol met T?

Een theepot.

record
Schilpadden zijn in de 
meeste gevallen erg sloom. 
Dit was bij de schildpad 
Bertie alleen wat anders. Hij 
kan namelijk in 1 seconden 
wel 0,28 meter lopen! Dit 
record heeft de schildpad 
op 3 juli 2014 bevestigd. 
Als jij nou wil zien hoe dit 
er aan toe ging dan kan op 
deze site: www.guinness-
worldrecords.com

Je hebt 9 vakken in deze puzzel. 
In ieder vak moeten de nummers 
1 tot en met 9 gezet worden.  
Alleen zijn er wel een paar regels.  
In ieder vak mogen er geen  
dubbele cijfers staan. En in de 
rijen van links naar rechts en van 
boven naar benden mogen ook 
geen dubbele cijfers staan. Veel 
succes!!!!

puzzel

We	  hebben	  een	  nieuwe	  rubriek!	  ‘’Alles	  kids	  in	  Princehage’’	  in	  deze	  rubriek	  krijg	  je	  leuke	  tips	  
om	  	  dingen	  te	  doen	  in	  Princehage!	  Veel	  plezier!	  
 
record 
Schilpadden	  zijn	  in	  de	  meeste	  gevallen	  erg	  sloom.	  Dit	  was	  bij	  de	  schildpad	  Bertie	  alleen	  wat	  
anders.	  Hij	  kan	  namelijk	  in	  1	  seconden	  wel	  0,28	  meter	  lopen!	  Dit	  record	  heeft	  de	  schildpad	  
op	  3	  juli	  2014	  bevestigd.	  Als	  jij	  nou	  wil	  zien	  hoe	  dit	  er	  aan	  toe	  ging	  dan	  kan	  op	  deze	  site:	  
www.guinnessworldrecords.com 
	  
Moppen 
1:	  Wat	  is	  een	  komma	  toch	  belangrijk.	  Zin	  1:	  Wacht,	  niet	  schieten!	  Zin	  2:	  Wacht	  niet,	  
schieten! 
2:	  Bedroefd	  verteld	  de	  vader	  van	  Jantje:	  “Tante	  Truus	  is	  net	  dood	  gegaan.” 
Jantje:	  “Oh	  ja	  in	  welk	  level?” 
3:	  Wat	  begint	  met	  een	  T,	  eindigt	  met	  een	  T	  en	  zit	  vol	  met	  T? 
 
Een	  theepot. 
 
 
 
 
 
 

puzzel 

  4  7   3  

6     8 1  7 

 1 3      5 

 3 8 7 1     

         

    5 9 3 2  

5      2 1  

1  7 8     6 

 9   6  7   

	  
Je	  hebt	  9	  vakken	  in	  deze	  puzzel.	  In	  ieder	  vak	  moeten	  de	  nummers	  1	  tot	  en	  met	  9	  gezet	  
worden.	  Alleen	  zijn	  er	  wel	  een	  paar	  regels.	  In	  ieder	  vak	  mogen	  er	  geen	  dubbele	  cijfers	  
staan.	  En	  in	  de	  rijen	  van	  links	  naar	  rechts	  en	  van	  boven	  naar	  benden	  mogen	  ook	  geen	  
dubbele	  cijfers	  staan.	  Veel	  succes!!!!	  

Alles kids in 

Princehage!
ben laatst papa geworden en ben  
getrouwd.
Wat doe je allemaal in een kinderles?
“Natuurlijk komen de basis sla-
gen aan bod maar ook wedstrijdjes 
en leuke tennisspelletjes zoals ge-
vangenisje en bommeneiland. We 
hebben ook leuke husseldagen en 
toernooitjes zoals het pannenkoeken 
toernooi.”
Waarom moet je naar tennispark 
Princehage komen?
“Nou dat lijkt me duidelijk, want de 
leukste tennis trainer van de wereld 
geeft de les!!”

Wat zou je tegen de Princehaagse 
kinderen willen zeggen?
“Voor de kinderen die tennis nog 
niet hebben geprobeerd kom een keertje 
tennis proberen. Daarvoor hebben we 
de ‘maak kennis met tennis cursus’. 
Dat is hartstikke leuk en je kan op 
een relaxte manier kennis maken 
met tennis. En als je het leuk vind 
kan je lid worden van de tennisclub 
en vind je het niks dat heb je het ten 
minste geprobeerd.”
Wil je nog iets kwijt?
”Iedereen is welkom op tennispark 
Princehage!”

Sinds kort heeft Princehage een 
mooi nieuw tennispark gekregen. 
Wij hebben voor jou de hoofdtrainer 
van tennispark Princehage geïnter-
viewd die de kinderen en volwassenen 
les geeft.

Wat wil je over jezelf vertellen?
“Ik ben Michael Vermeulen en geef 
les op tennispark Princehage. Ik 
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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.

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:

Volg ons op Facebook voor de
laatste acties en aanbiedingen:
www.facebook.com/AllureBloemenBreda

Allure is nu 
dealer van:

 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Op een schitterende locatie in de wijk 
‘Westerpark’ gelegen, royale bouwkavel met  
de mogelijkheid om een vrijstaande woning te 
bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. 
De kavel (ca. 987m²) ligt aan een breed fietspad 
waar alleen bewoners en bezoekers met de auto 
mogen komen. De kavel ligt in een rustige 
woonomgeving, nabij het ruim opgezette park 
‘Westertuin’. Vlakbij winkelvoorzieningen en de 
snelwegen A16 en A58.  
 
 

Vraagprijs: € 315.000,- 
Opp. perceel:ca. 987 m² 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Weerschijnvlinder 10 

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

Op een schitterende locatie in de wijk ‘Westerpark’ gelegen, 
royale bouwkavel met de mogelijkheid om een vrijstaande 
woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden.
De kavel (ca. 987m²) ligt aan een breed fietspad waar alleen 
bewoners en bezoekers met de auto mogen komen. De kavel 
ligt in een rustige woonomgeving, nabij het ruim opgezette 
park ‘Westertuin’. Vlakbij winkelvoorzieningen en de  
snelwegen A16 en A58.

Vraagprijs: € 315.000,-
Opp. perceel:ca. 987 m²
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Gezocht: Oudere jongere voor schooltuin
“Het enige dat we missen is een enthousiaste vrijwilliger voor de tuin”

staat een boom met mussenkastjes, van 
waaraf een draakje uitkijkt over de tuin. 
Verder heeft de boom een klein kabou-
terdeurtje en zijn er gaatjes geboord voor 
solitaire bijen.

Moestuin
Het werken in de moestuin wordt gedaan 
volgens de Makkelijke Moestuin. Dit is 
een efficiënte methode om kinderen op 
een speelse manier te leren hoe je je ei-
gen groentes zaait, verzorgt en oogst. 
“De groentes in de moestuin staan in 
houten bakken die verdeeld zijn in kleine 
vierkanten. Het voordeel van de bakken 
is dat we minder last hebben van on-
kruid en slakken. Bovendien kunnen we 
ze vullen met goede tuinaarde. De groep 
die verantwoordelijk is voor de moestuin 
heeft in de klas ook bijbehorende les-
boeken uitgedeeld. Met deze boeken 

en filmpjes van de Makkelijke Moestuin 
kunnen de kinderen in de klas hun eigen 
moestuin samenstellen. Ze leren wat kan 
en wat goed werkt op de plek die ze mo-
gen vullen. Als duidelijk is wat ze willen 
verbouwen, kunnen ze dan direct aan 
de slag”, vertelt initiatiefneemster Ma-
rie-Louise de Ponti.

Gezocht
De basisschool mist nu alleen nog de 
groene vingers van een enthousiaste 
vrijwilliger. Het team van Sinte Maerte is 
op zoek naar iemand die wekelijks tijd 
heeft om de tuin bij te houden. Het gaat 
maar om een paar uurtjes per week en 
de voldoening van het werk mag er zijn. 
Heeft u interesse dan kunt u zich melden 
bij directeur Paul Kerkhofs of mailen naar 
paul.kerkhofs@inos.nl. De kinderen ver-
heugen zich op uw hulp!

Al ruim een jaar flan-
keert de moestuin van 
Sinte Maerte het Prin-
cenhaagse Kerkpad. 
Gewassen, bloemen en 
planten vullen de aarde voor de loka-
len van de basisschool. Dit niet alleen 
tot genoegen van de voorbijganger, 
maar vooral tot groot plezier van de 
schoolkinderen. Om de tuin en de hele 
beleving er omheen in stand te kunnen 
houden zoekt de school naar iemand 
in Princenhage die zorg wil dragen 
voor de tuin.

De tuin is zo ontworpen dat je haar in één 
blik kunt vangen. En dat is prettig, want in 
de beleeftuin is veel te zien. De kinderen 
kunnen zien hoe al het groen groeit. Er 

Door: Ron van Zundert

Het team van Sinte Maerte is op zoek naar iemand die wekelijks tijd heeft om de tuin bij te houden
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NIEUW...
WORSTENBROOD

VAN POL
Lekkerrrrr...!

 

 
 

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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Op stap 
met een 
VVV-gids

Historische Kilometer door Breda

VVV Breda organiseert iedere laatste 
zaterdag van de maand (m.u.v. 24 sep-
tember) en tijdens de schoolvakanties 
wandelingen o.l.v. een VVV-gids.

Afwisselend worden de Historische Kilo-
meter en de Kasteelwandeling gelopen. 
Zaterdag 28 mei kunt u aansluiten bij de 
Historische Kilometer.

Historische Kilometer 
Tijdens de Historische Kilometer neemt 
een VVV-gids belangstellenden mee 
door het historische stadscentrum van 
Breda en brengt o.a. een bezoek aan 
de Grote Kerk en het Begijnhof. De wan-
deling voert ook over het terrein van het 
Kasteel van Breda. In het Kasteel is de 
Koninklijke Militaire Academie gevestigd. 
Daarom is dit terrein alleen toegankelijk 
onder begeleiding van een VVV-gids en 
is een legitimatiebewijs verplicht! Door 
deel te nemen aan de Historische Kilo-
meter draagt u bij aan het behoud van 
de Grote Kerk en het Kasteel van Breda.

Reserveren
De wandeling vertrekt om 14.00 uur 
(13.45 uur verzamelen) vanaf de VVV aan 
de Willemstraat. Vooraf reserveren wordt 
aanbevolen: 0900-5222444 (€ 0,25 per 
minuut), info@vvvbreda.nl. 

Prijs
€ 7,95 (volwassenen), € 6,95 (kinderen 4 
t/m 13 jaar). Gratis voor BredaPas-houders.
Groepen kunnen deze, maar ook andere 
wandelingen, het hele jaar op afspraak 
lopen.

www.zlimbreda.nl • Nieuwe Heilaarstraat 39 • Tel: 076 - 530 93 88

Weet je nog dat...
Jeugdsentiment voor oud-leerlingen van De Eerste Rith

Op vrijdag 24 juni 
is de feestelijke  
reünie van Basis-
school De Eerste  
Rith. Op de facebookpagina ‘reunie-
deeersterith’ worden al volop herinne-
ringen opgehaald aan die o zo bijzon-
dere basisschooltijd. 

De leerlingen gingen 40 jaar geleden op 
een boerenwagen door de straten van 
Princenhage toen de school werd geo-
pend. In de les werden cassettebandjes 

gebruikt met een koptelefoon waar je oren 
helemaal onder verdwenen. Het school-
bord werd met een borstel uitgeveegd en 
in de pauze was het tijd voor overlopertje of 
knikkeren, met je bonken natuurlijk. Weet 
je nog dat meneer Nooren zijn kerstboom 
aan het plafond hing, dat meneer de Craen 
ieder jaar een vette eindejaarsfuif organi-
seerde en wie was er nu niet verliefd op 
juffrouw Marietje?

Kom kijken hoe je oude basisschool er te-
genwoordig uit ziet en haal herinneringen 
op met oud-klasgenoten. Meld je aan op 
Reunie.deeersterith@gmail.com

Door: Olga van Gils 
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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

WT_adv_MSKoningsdam_188x135mm_WijkPhage_Robinson.indd   1 23-05-16   10:09PAGINA 12   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

MAANDAG 30 MEI
FIETSEN BIJ PRINCENHOF 

Op initiatief van de KBO kun je maandag 30 mei deelnemen aan een fiets-
tocht met een afstand van 20 tot 25 kilometer. Verzamelen en start om 
13.30 uur bij de ingang van Princenhof. Deelname is gratis.

VRIJDAG 3 JUNI
WANDELEN BIJ PRINCENHOF 

Op vrijdag 3 juni kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wandelen bij Princen-
hof. 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.

Adres Princenhof:  Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

DEZE WEEK IN PRINCENHOF

NIET VERGETEN!

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.

AA
NB

OD
HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN

Aanleg en onderhoud van tuinen
In alle prijsklasse 

Bel of mail vrijblijvend naar:
info@perfectgreen.nl / 0628993948

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

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave 

kan via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling 

dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn 

op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

ZONDAG 29 MEI
DWAYNE VERHEIJDEN & TEXMEXBAND IN HET 

BIERRECLAMEMUSEUM 

Wist u dat Nederland een eigen Flaco Jimenez binnen de grenzen heeft?
Dwayne (1991) is al heel jong in de ban van muziek, vooral tex-mex. Intussen heeft hij 
een veelzijdig repertoire opgebouwd, variërend van Tex-Mex tot blues, rock, country 
en walsen. Flaco Jimenez is en blijft zijn grote voorbeeld.
De afgelopen jaren heeft Dwayne veel tijd in Amerika doorgebracht, waar hij een zeer 
pretentieuze prijs heeft gewonnen als veelbelovende artiest: the Tejano Music Award 
for “Best New Artist – Group” 2014.
Fantastisch om deze jonge Limburgse accordeonvirtuoos weer te mogen verwelko-
men op ons podium. Het zal een warm Zuid-Amerikaans feestje worden!
Dit optreden begint rond  17.00 uur, entree is zoals altijd gratis.

DONDERDAG 2 JUNI 
VARIA-AVOND IN DE WESTERWIEK

Op donderdag 2 juni is er ‘s avonds weer een varia=avond
Deze avond kunt u vrij rikken of jokeren.
Ook deze avond een dagwinnaar.
Met degenen die niet kaarten gaan we iets moois met 
“bloemen” maken. Hiervoor graag een ovale jus- of saus-
kom meebrengen.
Entree voor het kaarten en de workshop €  2,50 p.p.
U kunt natuurlijk ook (gratis) gewoon gezellig een praatje 
komen maken. De zaal open is open vanaf 19.00 uur, we 
beginnen om 19.30 uur.

ZATERDAG 28 MEI
REPAIR CAFÉ IN DE DOBBELSTEEN

Op zaterdag 28 mei kunt u ‘s middags vanaf 12.00 tot 16.00 uur weer 
terecht in de Dobbelsteen,  waar deskundigen aanwezig zijn voor aller-
lei reparaties aan o.a. kleine huishoudelijke apparaten, kleding, fietsen, 
speelgoed, sieraden en horloges.  U dient zelf wel aanwezig te zijn en 
te blijven tijdens de reparaties. De reparaties zijn gratis, behoudens de 
onderdelen of materialen. Een kleine donatie als dank voor de reparatie 
is altijd welkom.
Ben je zelf deskundig of wilt u graag meehelpen, neem dan contact op 
met de coördinator, Henk Oomen via henk.oomen1948@hotmail.com of 
op telefoonnummer 06-15242474.
De Dobbelsteen, Doelen 36,  Princenhage.
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

ALTĲ D DICHTBĲ 

Maak een foto van het rentevoor-
stel of jaaropgave van uw bank.

Weten of u ook kunt profi teren van de historisch 
lage hypotheekrente? 

Stuur ons een app’je en ontvang een 
aantrekkelĳ k voorstel binnen 24 uur.

1

2

3

06 88 88 0001
App of sms de foto naar 

U ontvangt direct een reactie.

Binnen 1 werkdag nemen we con-
tact met u op voor het bespreken 
van de mogelĳ kheden.

Vertrouwd  Verzekerd  Veldsink

Een unieke en
eigen sti j l?
Wij hebben 
jouw look!

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

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag
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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 
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen 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. 

Kerkdiensten  
Weekend 28/29 mei. Hoogfeest Sacra-
mentsdag
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. Een cantor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere 
intentie.

VERS IN ’T AOGJE

Kerkdienst 29 mei: 
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Saskia van Meg-
gelen. Na afloop is er koffie in het Kerken- 
en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Deze zondag zijn alle kinderen weer wel-
kom in Kinderkerk en crèche.

Voor uw agenda: 
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.

Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers
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21 MEI T/M 17 JUNI
Spaar nu 6 stempels op het Dr. Struyckenplein en ontvang 
uw 2e ticket gratis voor attractiepark Bobbejaanland!
Bij besteding vanaf € 10,- ontvangt u een stempel in de 
deelnemende winkels.

Spaar nu voor

2e ticket gratis!

BOBBEJAAN
LAND!

H E T  W I N K E L H A R T  VA N  D E  H E U V E L
WWW.DRSTRUYCKENPLEIN.NL          FACEBOOK.COM/STRUYCKENPLEIN


