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

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

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

Dirk Hartog-
straat 153

Breda

Vraagprijs: 
€ 337.500,-- k.k

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

Record aantal deelnemers aan de Avondvierdaagse
“We zijn echt heel tevreden”

tientallen mensen van Huize Haga en 
verpleeghuis Lucia deel aan het evene-
ment. Mede dankzij de bereidwilligheid 
van vele vrijwilligers.

Ruit kapot
De voorloper van de Avondvierdaagse 
is de Nijmeegse Vierdaagse die al sinds 
1909 in juli gelopen wordt. In de jaren ‘40 
werden in Bussum, Utrecht en Amers-
foort de allereerste Avondvierdaagses 
gelopen zoals we die nu ook kennen. In 
Princenhage werd dit jaar voor de 37e 
keer gelopen. Er was één loper die dit 
jaar al voor de 34e keer meedeed. “Ik 
ben blij dat er steeds minder mensen zijn 
die ‘zwartlopen’. Zo kunnen we beter in-

schatten wat er nodig is aan begeleiding. 
Jammer was wel dat we op de slotavond 
gebeld werden door de kersenkweker 
van de Lies. Hij meldde dat kinderen 
van de 10 kilometer paaltjes uit grond 
hadden getrokken en een ruit van de kas 
hadden vernield”, vertelt Loes.

Vrijwilligers en sponsoren
Ondanks dit incident was de Avondvier-
daagse van dit jaar een groot succes. 
Vooral mogelijk gemaakt door de tientallen 
vrijwilligers en sponsoren in onze wijk. 
Namens alle deelnemers dank hiervoor. 
De Avondvierdaagse voor 2017 vindt 
plaats van dinsdag 30 mei tot en met vrij-
dag 2 juni.

Het was een einde om 
van te dromen. De aan-
komst van de Avond-
vierdaagse 2016 kende  
fantastisch weer en 
daarmee ook rijendik publiek aan de 
Haagsemarkt. Er leek geen einde te 
komen aan de onophoudelijke stroom 
van wandelaars. Meer dan 1700 lopers 
werden met open armen, snoepzakken 
en gladiolen ontvangen. De reacties bij 
de wandelaars waren als het weer van 
de hele Avondvierdaagse: stralend.

“Het is allemaal heel goed verlopen. We 
zijn echt heel tevreden. We hebben dit 
jaar voor het eerst de voorinschrijving  
op de scholen gedaan”, vertelt Loes de 
Vetter. Loes is sinds 2003 bestuurslid en 
momenteel met veel plezier secretaris 
van de Avondvierdaagse Princenhage. 
“De inschrijving op de scholen is verdeeld 
over meerdere dagen en dat is voor ouders 
natuurlijk erg prettig”, aldus Loes.

Verschillende afstanden
Deelnemers aan de Avondvierdaagse 
konden 5 of 10 kilometer lopen. Vooral 
het aantal deelnemers op de 5 kilometer 
was groot. Als je bedenkt dat er 10 jaar 
geleden iets meer dan 200 mensen aan 
de Avondvierdaagse meededen en dat er  
nu maar liefst 1730 wandelaars meedoen, 
zegt dat veel over het succes van de 
organisatie. Overigens is er ook een af-
stand van 3 kilometer, deze is voor de 
zorginstellingen. Dit jaar namen weer 

Door: Ron van Zundert

Foto’s: Ingrid Hendriks



Straatnamen in Princenhage: De Zuilenstraat

1624 en 1637 geheel vernield werd. In 
de achttiende eeuw was Zuilen weer een 
gewone hoeve, zij het dat het complex 
omringd was door een gracht. Deze is 
gedempt in 1960 toen de Ettensebaan 
werd aangelegd. De hoeve ontleende 
haar naam aan de eigenares in de zes-
tiende eeuw, Henriette des Barres, weduwe 
van Steven van Zuylen. 

Begraafplaats
In 1829 werd het begraven in de kerken 
verboden. De Hervormde gemeente van 

Breda kocht een terrein dat tot begraaf-
plaats werd ingericht. Men kocht een tuin 
met koepel, liggende op Zuilen onder de 
Hage. Al in 1841 wordt deze begraaf-
plaats aangeduid als Zuilen. In 1980 is 
deze naam helaas vervangen door de 
nietszeggende naam Haagveld. De drie 
Rooms-katholieke parochies van Breda 
hadden al eerder, in 1826, grond aange-
kocht. Deze begraafplaats draagt nog 
steeds zijn oude naam Zuilen.

Bron: 
‘De straten van Breda’ door Gerard Otten.

De naam Zuilenstraat 
werd bij Raadsbesluit 
van Princenhage vast-
gesteld op 31 juli 1907 
en door B&W van Breda op 16 februari 
1972. 

Voorheen waren er verschillende bena-
mingen voor, zoals Kerkweg, Straatje 
van de Snellekens naar het Dorp, Weg 
van het Dorp naar de Emer en Weg over 
Zuilen. Historicus Leenders ziet de naam 
Kerkwech voor het eerst vermeld in 1497. 

Hoeve Zuilen 
In een lijstje van geschouwde wegen 
uit 1753 heet de weg het Straatje van 
de Snellekens naar het Dorp. In 1839 
wordt de weg in de administratie van de  
Martinusparochie aangeduid als de Weg 
naar Zuilen. In 1878 wordt deze genoemd 
als Weg van het Haagje naar den Emmer. 
In 1907 kreeg de straat haar huidige 
naam. In 1972 werd zij van de Haagweg 
ingekort tot de Nieuwe Heilaarstraat. De 
straat is genoemd naar de hoeve Zuilen, 
voorheen gelegen ten noorden van de 
begraafplaats Zuilen. 

In het midden van de zestiende eeuw is 
de hoeve uitgegroeid tot een landgoed, 
dat echter met de belegeringen van 

Door Helma Raaijmakers

De Zuilenstraat

Wethouder Patrick van Lunteren 
opent Hof ter Dreef

mooier en schoner te maken, met raad 
en daad te ondersteunen. ‘Hof ter Dreef’ 
is hier al een mooi voorbeeld van en niet 
voor niets is ons motto dan ook dat we in 
Princenhage al ‘op dreef’ zijn”.

Notaris Sulzer
Een voor een werden de toekomstige  
bewoners door notaris Sulzer naar voren 
geroepen om hun envelop met sleutels 
en de opleveringsmap van hun huis 
in ontvangst te nemen, alsmede een 
groet-witte paraplu.

‘Open de poort’…
Niemand kon het wooncomplex binnen 
omdat deze was afgesloten door een 
grote poort. Voor de opening begon nam 
wethouder Van Lunteren het woord. “In 
2012 lagen de eerste plannen op tafel 
om deze rimboe, wat het toen was, aan 
te pakken. De gemeente heeft daar, in 
samenwerking met betrokken partijen, 
flink de vaart in gezet en zie nu, in een 
paar jaar is dit project kant en klaar op-
geleverd, wat uniek is voor Nederland. Ik 

Door Helma Raaijmakers - Vrijdag 10 juni 
jl. werd het complex ‘Hof ter Dreef’ 
door wethouder Patrick van Lunteren 
geopend. Alle toekomstige bewoners 
van de 21 woningen waren aanwezig 
om uit handen van notaris Sulzer een 
envelop met daarin hun huissleutels in 
ontvangst te nemen.

Richard Schul van projectontwikkelaar 
Schonck, Schul en Compagnie nam op 
deze stralende middag als eerste het 
woord. “Wij zijn er trots op dat wij u, als 
toekomstige bewoners van dit project, 
een wat je noemt ‘totaalpakket’ kunnen 
aanbieden. De bestrating ligt er en de 
groenvoorziening, ook in uw voortuintjes, 
is aangeplant. Dit laatste is tot stand 
gekomen in samenwerking met de ge-
meente. Er is in het kader van de actie 
‘Opgeruimd Breda’ een zogenaamde 
wijkdeal met de gemeente gesloten. 
Deze wijkdeals zijn door de gemeente in 
het leven geroepen om Bredanaars die 
aan de slag willen in hun directe leef-
omgeving om straten, pleinen of groen 

nodig Marian Verhey, voorzitter van de 
Dorpsraad, uit mij de sleutel van de poort 
te overhandigen, zodat alle bewoners 
hun intrek in hun nieuwe woning kunnen 
nemen”. Ik nodig alle aanwezigen uit om 
na het openen van de poort een kijkje 
in het complex te nemen”. Vervolgens  
werden op drie verschillende plaat-
sen tegels gelegd met daarop de tekst:  
‘Opgeruimd Breda’.

Marian Verhey overhandigt 
sleutel aan de wethouder
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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

Kinderweekend van 
SKIP 9 en 10 juli

Rectificatie

Bovenbouw
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zijn 
welkom vanaf 14.30 uur. Ook zij mogen 
meedoen met de spelletjes en daarna 
lekker mee-eten op de Dorpswei. Na het 
diner mogen de kinderen zich gaan ver-
kleden voor de disco. Deze zal plaatsvinden 
in de Koe en duurt tot 22.30 uur. Zit je 
in groep 7 of 8 dan mag je zelfs blijven 
slapen op de Dorpswei. SKIP zorgt voor 
de tenten. Jij hoeft alleen maar te denken 
aan je luchtbed, slaapzak en natuurlijk 
je knuffel. SKIP heeft al vaker een slaap-
feestje gegeven en het moet gezegd 
worden: “ Dit mag je niet missen!”

Zondag
Het programma van de zondag is vooral 
gericht op kinderen uit de groepen 1 t/m 6.
De kinderen zijn om 13.00 welkom voor 
het middagprogramma met spelletjes en 
een heel speciaal verrassingsoptreden. 
Voor meer informatie kun je kijken op 
www.skipprincenhage.nl. Tot SKIP!!!

In het Wijkblad van  
vorige week stond een 
artikel over het komende  
Kinderweekend van SKIP. 
Hierin werd vermeld dat 
het Kinderweekend deels op zondag 
5 juli plaatsvindt. Dat willen we graag 
even rechtzetten. Het Kinderweekend 
vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 
10 juli.

De zaterdag start voor groep 1 t/m 5 om 
13.00 uur op de Dorpswei met leuke spel-
letjes en prachtige luchtkussenattracties. 
De kinderen mogen bij SKIP blijven eten 
en na het eten samen met pappa en 
mamma deelnemen aan de bingo. Om 
half acht eindigt het programma voor de 
kinderen uit de onder- en middenbouw. 
De kosten voor deze dag zijn €1,50 en 
kunnen bij binnenkomst op de Dorpswei 
worden voldaan.

Door: Ron van Zundert
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Circusshows Breda geannuleerd
Persbericht:

Afgelopen donderdag kregen we vijf 
kaarten aangeboden van het Magic 
Circus om te verloten onder kinderen in 
Princenhage voor de voorstellingen op 
donderdag 16 en vrijdag 17 juni op het 
grasveld aan de Pottenbakkerstraat. Vrij-
dag kregen we het verzoek nog even te 
wachten met het uitzetten van de prijs-

vraag. Maandag kregen we dan het  
bericht dat het circus helemaal niet naar 
Breda komt, alle acht de voorstellingen 
zijn geannuleerd door een geschil met 
de Gemeente Breda. 

Zie voor verdere informatie onze website 
www.wijkbladprincenhage.net
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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. 

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

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

Beleef de smaak 
van Frankrijk!

Vanaf 15 juni  
nieuwe dinerkaart  
in ons restaurant.

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

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

www.jeroenvanderput.nl
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Kwak! 

Een hindernis voor de wandelaar door 
het agrarisch gebied van weleer rond de 
Heilaarstraat en omgeving tot aan de 
Westerparklaan. We zouden het proef
ondervindelijk niet geweten hebben, 
ware het niet dat ondergetekende en 
kleinzoon Jip voor een week eindelijk 

COLUMN
eens afweken van hun liefde voor de bal. 
“Opa we kunnen toch niet iedere dag 
voetballen?”… ”Oké, dan gaan we vissen”.

Een schepnetje had ik al in de schuur 
gehangen omdat ook opa de routine van 
de trainingen wel eens wil doorbreken. 
Wij naar de vijver achter restaurant Van 
der Valk aan de rand van Princenhage.  
“Even wat brood voeren”, zegt Jip  
deskundig. We missen de zon op het 
water waardoor de kwakkebollekes en 
visjes lekker diep onder blijven. Zuur
stof genoeg. Oké, gaan we kijken in de 
gegraven grachtjes aan de Ettensebaan. 
Om ze  idealistisch  meteen elders uit 
te zetten.

Op het rijwielpad, op het talud, is echter 
geen plekje vrij zonder een vreemd drol
letje in de vorm van een pijltje zoethout. 
Het talud ligt onder. Het rijwielpad van 

voor naar achter. Is het wel poep? Jip 
steekt er een stokje in. Poep is het. Niet 
vreemd dat ie die experimenten onder
neemt. Jip wordt later, zegt ie, bioloog in 
Zuid Afrika. Als assistent mag ik later 
mee om de landrover te rijden.

Maar dicht bij huis in eigen dorp, die 
poep? De gymclub De Vijf maakt een 
wandeling van 5 km. “Hondenpoep, dat 
hier ligt”, vinden de leden. “Ongehoord. 
1x per week een schoonmaakwagentje 
van de gemeente zou hier geen luxe zijn”. 
Eens! Maar… hondenpoep is het niet. Nel 
van de Kieboom en Annie Schipperen 
weten beter. Het is van de vele eenden  
en zwanen. En die doen het niet onder  
water… Enigszins storend maar dier
onschuldig wordt het weggelegd, letter
lijk door eendje kwak!

Rinie Maas
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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.

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

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 L L E T S C H O O L      N A N A  VA N D E R P LU Y M
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Spelletje
Daag je vrienden uit!
Hoe werkt het: je moet zo snel mo-
gelijk de kleur van de woorden 
proberen hardop te zeggen dus niet 
welk woord er staat! Lukt het jou 
in 1 keer?

Rood groen blauw paars zwart 
bruin groen roze geel blauw bruin 
oranje rood paars zwart blauw 
oranje groen geel roze paars rood 
groen geel blauw oranje roze zwart 
bruin blauw

Kidstime

Moppen
Jantje is een film aan het kijken bij 
Pietje. Hij zegt dat Pietje het licht 
uit moet doen. Zegt Pietje: “dat heb 
ik al gedaan.” Jantje: “dat kan ik 
toch niet zien als het zo donker is.”

Er staat een meisje te huilen op 
straat. Er komt een man langs die 
vraagt: “wat is er?” Zegt het meisje: 
“ik ben een euro kwijt.” De man 
geeft haar een euro. Opeens begint 
het meisje nog harder te huilen: 
“Eigenlijk ben ik 5 euro kwijt!”

Wie woont er naast Batman?

Zijn buurman

record
We wisten natuurlijk al dat 
honden erg goed zijn in 
kunstjes. Maar wij hebben 
een hond gevonden die wel 
erg goed in kunstjes is. 
Hij is eigenlijk een keeper. 
Hij ving namelijk met zijn 
poten 14 ballen in een minuut. 
Bravo!

Strip Fee

Alles kids in 

Princehage!

basketbalveldje en ook nog ver-
stoppertje spelen. Ook in de Hein-
siusstraat, Verschuurstraat en de  
Burgemeester Luysterburghstraat 
zijn erg leuke speeltuinen! In de 
Burgemeester Luysterburghstraat 
is een fijn voetbalveldje met goals. In 
de Heinsiusstraat en de Verschuur-
straat zijn van die leuke grote  
vogelnestschommels, waar je samen 
lekker in kan liggen. De Verschuur-
straat heeft zelfs een kabelbaan. 
Misschien zie je één van ons nog 
wel! Probeer ze allemaal maar eens 
uit, veel plezier.

Deze keer hebben wij voor jou een 
paar leuke speeltuinen in Princen-
hage bezocht! We hebben een paar 
leuke gevonden. Op nummer één 
staat wel de speeltuin in de Potten-
bakkerstraat. Je kan er voetballen  
in de voetbalkooi, schommelen, 
klimmen, basketballen op een echt 
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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

Natuurlijk wilt u dat uw geld en bezittingen, waarvoor 

u uw leven lang voor gewerkt en gespaard heeft, zo goed 

mogelijk terecht komen. En dus zo min mogelijk afdragen 

aan de belastingdienst. Dat vraagt om maatwerk en 

persoonlijke aandacht, precies waar de ervaren experts van 

A.C. Koijen & Partners zich in onderscheiden! Ontdek wat 

we voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

Maak van de fiscus 
niet uw belangrijkste 
erfgenaam!

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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Zaterdag 25 jUNi

repair Café iN de 
dObbeLsteeN

Op zaterdagmiddag 25 juni kunt u vanaf 12.00 tot 16.00 uur weer  
terecht in de Dobbelsteen waar deskundigen aanwezig zijn voor  
allerlei 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. Als u een naaimachine te repareren 
hebt is het raadzaam dit vooraf te melden aan Henk Oomen.

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. Deze bijeenkomst is de laatste 
voordat de grote vakanties beginnen. De eerstvolgende bijeenkomst 
staat gepland op zaterdag 24 september.

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 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.

MaaNdag 20 jUNi 

iNsChrijveN 
dagreis KbO

Op woensdag 24 augustus organiseert 
KBO een dagreis voor leden en niet-leden.
Per luxe touringcar, onbeperkt koffie/
thee en iets lekkers, wordt een bezoek 
gebracht aan de plaats Bronkhorst,  
gelegen aan de IJssel in Gelderland, met 
het Dickens museum, een lunchbuffet, 
een rondrit door de streek met een gids 
en als afsluiting een dinerbuffet.
De kosten: KBO leden € 59,00 en 
niet-leden € 64,00. Inschrijven op 
maandag 20 juni vanaf 13.30 uur.

MaaNdag 20 jUNi 

fietseN bij 
priNCeNhOf

Op initiatief van de KBO kun je  
maandag 20 juni deelnemen aan een 
fietstocht met een afstand van 20 tot 
25 kilometer. Verzamelen en start om 
13.30 uur bij de ingang van Princenhof. 
Deelname is gratis.
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076 - 520 78 76
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vrijdag 24 jUNi 

fiLOsOfisCh 
Café

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 
ouder worden en hoe ga je er mee 
om? Wat geeft je voldoening in het 
leven? De bijeenkomst is op vrijdag 
24 juni van 9.30 tot 11.30 uur. Kosten 
€ 1,50 per keer. Aanmelden bij Erica  
Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of  
e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl

vrijdag 24 jUNi 

WaNdeLeN bij 
priNCeNhOf

Op vrijdag 24 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: Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Niet vergeteN! deZe WeeK iN

priNCeNhOf
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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 

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

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

PAGINA 10   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

COLOFON

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

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

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 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 18-19 juni. 
12e zondag door het jaar 
Zondag 11 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. Het Martinuskoor verzorgt de 
zang.

Misintenties 
Zondag 11 uur. Overleden Fam. Sprenkels; 
Toon Marijnissen; Pa en ma Theeuwes; 
Overleden ouders Rommers-van Nijnatten; 
Overledenen familie van Gurp; Overleden 

ouders van Haperen-Verschuren en zoon 
Christ.

Huwelijk
Vrijdag 24 juni om 14.00 uur zal het huwelijk 
tussen Esmeralda van den Elshout en 
Wesley Melgert worden voltrokken.

Kerkdienst 19 juni:
Dienst van Schrift en Tafel. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Martin Wagen-
voorde. Na afloop is er koffie in het  
Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen zijn welkom; ook voor de  
allerkleinsten is er opvang geregeld.

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 Meggelen. Tel. 06-22576592

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

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
Armin Floren Ron van Zundert 
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

vers iN ’t aOgje Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers
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