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

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

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

Postillonstraat 20
Breda

Vraagprijs: 
€ 192.500,-- k.k

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

Een feest van herkenning
Oude tijden herleven

De reünie
Het is een warm welkom bij de entree. 
De school is feestelijk versierd en er volgt 
een leuke route door de gangen waarin 
de fototentoonstelling van de afgelopen 
40 jaar nog steeds te bewonderen is. 
Hier en daar staan groepjes mensen bij 
elkaar, oude tijden herleven. Er zijn gelui-
den van herkenning en nostalgie bij het 
zien van elkaar en bij het zien van alle 
foto’s. Jong en oud komen samen, zowel 
‘de oude en jonge garde’ van het leraren-
team als van oud-leerlingen. En sommi-
ge kinderen van toen zijn nu de ouders 
van leerlingen van vandaag op De Eerste 
Rith. Er hoeft geen meneer of mevrouw 
meer te worden gezegd. “Je mag me nu 
wel gewoon Jan noemen hoor”. Vol be-
wondering wordt de nieuwbouw (2011) 
aanschouwd. En onder het genot van 
een hapje, drankje en muziek vindt er 
op deze aangename zomeravond tot in 
de late uurtjes een feest van herkenning 
plaats op het schoolplein.

Trots
Een heel jaar hebben leerlingen, ouders 
en leerkrachten mogen genieten van de 
fototentoonstelling in het gebouw. Eén 
van de ouders, Ron Schouwenaar, heeft 
het initiatief genomen om deze foto’s te 
verzamelen in het glossy magazine ‘Terug 
in de tijd’. De foto’s en teksten geven een 
mooi beeld van de ontstaansgeschiedenis  
van De Eerste Rith. Een genot om door-
heen te bladeren en te zien dat het fun-
dament van deze basisschool zo krachtig 
en diepgeworteld is. Voor wie geïnteres-
seerd is, er zijn nog exemplaren te koop.
Met een trouw lerarenteam en een opkomst 
van maar liefst 350 reünisten mag blijken dat 
er met een goed gevoel wordt teruggekeken 
op de Rithse basisschoolperiode. Het mag 
zelfs uniek worden genoemd dat er uit het 
allereerste leerjaar een complete klas aan-
wezig was met alle leerkrachten. Het team 
van De Eerste Rith mag zichzelf feliciteren, 
met haar 40 jarig bestaan en met wat ze in 
die periode als school heeft opgebouwd!

Afgelopen vrijdag 24 juni 
vond de reünie plaats 
waarmee het 40 jarig 
jubileumjaar van basis-
school “De Eerste Rith” 
op feestelijke wijze werd afgesloten.

Terug in de tijd
Voor de nieuwe, kinderrijke wijk in Princen-
hage-West ontstond in 1975 het plan om  
een gezamenlijke kleuter- en basisschool 
op te zetten. Letterlijk vanuit het niets, maar 
wel met bergen creativiteit en inventiviteit 
werd er gestart met een eerste kleuter-
klas. De aanvang van de nieuwe school 
vond plaats in leslokalen die verspreid 
door Princenhage lagen. Zo startten de 
kleuterklassen in de Mariaschool en de 
klassen één, twee en drie in de Bernardus-
school. Er werden zelfs lokalen ingericht  
achter de Johanneskerk en in het leeg-
staande oude postkantoor aan de Haagse-
markt. Cees Raaijmakers werd als school-
hoofd aangesteld. De nieuwe school 
groeide en begon vorm te krijgen. Mede 
dankzij een wedstrijd onder alle kinderen 
uit Princenhage ontstond de naam ‘De 
Eerste Rith’. Het gebied waar de school 
zou komen staan heet nl. ‘De Rith’. Daar-
naast heeft het de betekenis voor de 
kleuters als eerste stap in het leerproces. 
Na heel veel praten en vooral heel veel 
hard werken kwam er op 17 juni 1976 een 
einde aan de versnippering en werd het 
nieuwe gebouw van kleuter- en basisschool 
“De Eerste Rith” officieel geopend.

Door: Olga van Gils



Loïs zit in groep 6 
en Lorell in groep 
4 van basisschool 
Sinte Maerte. Loïs: 
“Ik heb DJ Suyano  
mogen interviewen 
en dat was echt 
heel spannend. 
Zo vroeg ik hem 
wat hij had willen 
worden als hij 
geen DJ was ge-
worden. Iets met 
sport zei hij toen, 
hij was echt heel 
aardig.” Lorell 
heeft een filmpje 
gemaakt dat te zien is op de website 
van Chattime. In het filmpje zie je hoe 
Lorell achter de schermen mee mag  
kijken bij de Zapp Kids Top 20. Ook zie  
je hoe ze interviews afneemt bij onder 
andere de presentator van het program-
ma. Alsof ze jaren niet anders heeft  
gedaan. Loïs: “We hebben voor het  
magazine ook twee politiebikers mogen 
interviewen. Ze deden toen ook echt 
voor hoe ze met hun fietsen boeven  
pakten. Echt heel cool”

Later worden
Op de vraag wat Lorell wil worden is ze 
heel resoluut: “ Ik wil een eigen kleding-
lijn of anders beroepsturner worden. Ik 
train nu 5 uur per week.” Loïs die al veel  
modellenwerk doet wil daar later dolgraag 
mee verder. Maar een eigen kledinglijn 
zijn ik ook hartstikke leuk vinden”, besluit 
ze in alle harmonie met haar zus. Wie de 
twee zussen terug wil zien, moet dus zeker 
de komende Chattime lezen of een kijkje 
nemen op www.chattime.nl

Voor kinderen in Breda  
is kindermagazine Chat-
time een begrip. Het 
is een kleurrijk blad 
dat speciaal voor en deels ook door 
kinderen wordt gemaakt. De inhoud 
sluit aan bij dat wat kinderen interes-
sant of gewoon leuk vinden. Vorige 
week werd de speciale zomerspeci-
al bij het Theehuis in het Valkenberg 
overhandigd aan wethouder Patrick 
van Lunteren. Uiteraard werkten aan 
deze editie weer kinderen mee. Dit 
keer viel onder andere de eer te beurt  
aan Loïs en Lorell Ellert uit Princenhage. 

Toen dit nieuws het Wijkblad bereikte 
werd direct de telefoon gepakt om ze te 
bellen. Om ze daarna eens stevig aan de 
tand te voelen over deze bijzondere ge-
beurtenis. Vanaf het eerste antwoord was 
wel duidelijk dat de twee zussen wel van 
een praatje houden.

Zussen
Loïs en Lorell zijn twee zussen die al heel 
hun jonge leven in Princenhage wonen. 

Door: Ron van Zundert

Loïs en Lorell in Kindermagazine Chattime
“Een eigen kledinglijn zou heel leuk zijn”

www.allure bloemen en planten.nl - 076 - 522 83 12

Geldig t/m 10-7-2016. Ettensebaan 21, Breda
7 dagen per week open

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

OP ALLE
PLANTEN:

3 HALEN =
2 BETALEN

GOEDKOOPSTE 
PLANT GRATIS

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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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
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Straatnamen in 
Princenhage: De 
Zwaardvegerstraat

van een boerderij. De zwaardveger hield 
zich tevens bezig met het polijsten van 
zwaarden, maar ook met het schoonma-
ken en repareren van andere wapens, 
waaronder vuurwapens. Zelf vervaardig-
de hij ook wapens’. In het door Gerard 
Otten geschreven boek ‘De straten van 
Breda’ voegt deze daar aan toe: ‘In de 
zeventiende en achttiende eeuw werd dit 
beroep in Breda nog uitgeoefend, maar 
in de negentiende eeuw komen we het 
niet meer tegen’.

De vele zijstraten van de 
Ambachtenlaan kregen 
in 1974 allemaal namen 
van – veelal oude – be-
roepen. We weten wel wat onder meer 
een leerlooier, een pannendekker, een 
leidekker is (was). Maar wat was een 
zwaardveger?

De encyclopedie Van Dale heeft er 
slechts één woord voor: wapensmid. Het 
internet geeft een meer uitvoerige uitleg. 
‘Een zwaardveger was een wapensmid 
die zich toelegde op de vervaardiging 
van zwaarden, dolken en hellebaar-
den. Maar ook helmen, maliënkolders 
en harnassen. Sommige wapensmeden 
specialiseerden zich tot bijvoorbeeld 
harnasmaker. Het vervaardigen van een 
harnas was een kostbare aangelegen-
heid omdat dit zeer arbeidsintensief was. 
De prijs ervan was gelijk aan de prijs 

Door: Helma Raaijmakers

Kop Dreef raakt op dreef

overdekte parkeervoorzieningen be-
schikbaar. Momenteel zijn ontwikkelaar 
Franken, de Dorpsraad en de gemeente 
Breda met elkaar in gesprek om de plan-
nen verder uit te werken. De woningen 
zullen worden opgeknapt en verkocht. 
Er zijn ook mogelijkheden om een pand 
casco aan te schaffen en dit vervolgens 
helemaal zelf op te knappen. Een mooie 
kans om te bouwen aan je eigen toe-
komst rond een groen plein met grote 
bomen.

Interesse
Ben je geïnteresseerd in de aankoop van 
een woning of in de huur van een over-
dekte parkeervoorziening dan kun je 
contact opnemen met Mariska Franken 
Vastgoed.

Op de kop van de Dreef aan de Mast-
bosstraat in Princenhage wordt bin-
nenkort gestart met de ontwikkeling 
van de daar liggende panden. In 2008 
werden de panden aangekocht om 
daar tientallen zorgwoningen en een 
kinderdagverblijf te kunnen realiseren. 
Jammer genoeg stonden de panden 
jarenlang leeg en werden gekraakt. 
De troosteloze aanblik van deze Prin-
cenhaagse entree lijkt definitief naar 
de geschiedenisboeken verwezen te 
worden.

Wat betreft de ontwikkeling van de pan-
den is er altijd contact gebleven met de 
Dorpsraad en de gemeente Breda. Ei-
genaar Franken Projectmanagement uit 
Vessem heeft inmiddels zijn nieuwe plan-
nen kenbaar gemaakt. De woningen die 
er staan zullen in hun oude sfeer terug 
gebracht worden. Het hele achterterrein 
zal herkaveld worden. Hierdoor krijgt ie-
dere achtertuin een eigen ingang met 
privéberging.

Casco
In de ruimte die vrijkomt op het achter-
terrein komen kwalitatief hoogwaardige 
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Ett ensebaan 27, 4813 AH Breda • 076 - 7 115 100 • www.mediplus.nl

Ettensebaan 27

Vertrouwde naam, nieuwe locati e

Het adres voor verkoop - uitleen - verhuur van hulpmiddelen

ROLSTOEL G3 LIGHT 
Lichtgewicht rolstoel, inklapbaar en 
eenvoudig te vervoeren.

ROLSTOEL D-LITE

AANGEPASTE FIETSEN

MEDIPLUS PUNTEN
Lichtgewicht rolstoel (8,9 kg), inklap-
baar met afneembare voetsteunen en 
wielen. Eenvoudig te 
vervoeren.

Wanneer een gewone fi ets geen opti e meer is. Blijf bewegen met een aangepaste fi ets van Van Raam.
Kom eens langs voor een proefrit.

• Eigen werkplaats

• Lage onderhoudskosten

• Service aan huis

• Op 7, 8, 9 juli 20% korti ng 
 op nieuwe accu’s

SCOOTMOBILE 
CARPO
Comfortabele scootmobiel ‘Limited 
editi on’, 15 km per uur. Acti eradius 
ca. 45 km.
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SCOOTMOBILE 
CERES 4 DE LUXE
Compacte middenklasser, 12 km 
per uur. Acti eradius ca. 35 km.

Normaal 
€ 549,-
nu € 499,-

Voor leden:

€ 479,-

Normaal 
€ 409,- 
nu € 349,-

Voor leden:

€ 329,-

Normaal 
€ 1099,- 
nu € 995,-

Voor leden:

€ 925,-

Normaal 
€ 2550,- 
nu € 2250,-

Voor leden:

€ 2195,-

Normaal 
€ 3950,- 
nu € 3495,-

Voor leden:

€ 3250,-

SCOOTMOBILE
COLIBRI
Eenvoudig in- en uit elkaar te halen. 
Ideaal om mee te nemen in de auto. 
Nu met grati s veerssysteem.

2e HANDS OUTLET DAGEN
Scootmobielen, sta-op stoelen en bedden

7-8-9
juli

NIEUW!
SCOOTMOBIEL

FIETS

Prexit 

Nu die Britten definitief de uitgang van 
de EU hebben gevonden, moeten wij in 
Princenhage misschien eens goed na 
gaan denken of wij wel langer bij Breda 
willen horen. Want wat heeft die stad nu 
eigenlijk wat ons dorp niet heeft? Is het 
niet hoog tijd voor een Prexit?
We hebben op de Haagsemarkt nog ons 
eigen raadhuis, dus dat is al geen probleem. 

COLUMN
We hebben met Groen Wit ons eigen fiere 
club die over een tijdje misschien net 
zo hoog, of laag, voetbalt als NAC. We 
hebben een eigen tennispark en de Tien 
van ’t Aogje, we winnen regelmatig eerste 
prijzen in de Kielegatse optocht met 
onze fraaie praalwagens en we hebben 
een goed lopende woonboulevard. Geen 
leegstaande Barones, geen lelijke Mols 
Parking. En wie wil er nou helemaal 
naar een berg bij Bavel voor evenemen-
ten die met een kleine aanpassing net 
zo goed op onze dorpsweide kunnen 
worden gehouden. We hoeven niet eens 
zoveel maatregelen te treffen om ons 
af te scheiden: de grenspaal staat nog 
op de Haagweg en van de borden bij 
de invalswegen hoeven we alleen maar 
de ondertiteling ‘gemeente Breda’ af 
te halen. Maken we er gelijk ‘dorp van 
Van Gogh’ van. Want waar logeerde hij 
graag? Waar kwam hij voor het eerst 

in aanraking met de schilderkunst? En 
waar liggen maar liefst twee andere  
Vincenten van Gogh begraven?
Als we dan ook eindelijk een keer wieken 
laten aanbrengen op de hoogste graan-
molen van de wereld, zul je eens zien 
hoe de bussen met Japanners, Chinezen 
en andere toeristen hier zakken vol euro’s 
komen brengen. Of moeten we meteen 
ook maar naar de preuro?
Missen we nog wel een treinstation, 
maar ook dat kunnen we oplossen.  
Prinsenbeek kan namelijk letterlijk naad-
loos aansluiten bij de Prexit. Moeten 
we alleen nog een burgemeester zien te 
vinden. Misschien iets voor Rinie Maas. 
Hij woont immers in ’t Aogje en is ooit 
geboren op de Beek.
Of hebben we dan geen exit, maar een 
nooduitgang nodig?

Rosé Lokhoff

Bouwverkeer via Burgemeester 
Wermenbolstraat onveilig?

Gemeente Breda lijkt weinig betrokken

5 gezinnen een 
bezwaarschr i f t 
ingediend. Daar-
naast hebben 35 
gezinnen schrifte-
lijk hun steun be-
tuigd. Ons groot-
ste bezwaar is de 
onveiligheid voor 
de schoolgaande 
kinderen. Daar-
naast spelen ook 
overlast en mogelijke schade een rol in 
ons protest”, aldus de bewoners. Er zijn 
wat betreft de ontsluiting van het bouw-
verkeer 3 opties bekeken. De eerste - die 
van via de Mastbosstraat - is door de  
fysieke planning van het bouwproces 
lastig uit te voeren en is daarmee helaas 
afgevallen.

Twee opties
Er blijven dan nog twee opties over. 
De één is alles over de Burgemeester  
Wermenbolstraat of het bouwverkeer 
verdelen over de Burgemeester van Gils-

Wat betreft de situatie in 
de Burgemeester Luys-
terburghstraat (Wijkblad 
nr.36, bladzijde 3) kan ik 
u melden dat de betrok-
ken partijen inmiddels 
weer aan tafel hebben gezeten. Vanuit 
de Burgemeester Wermenbolstraat en 
Burgemeester van Gilsstraat bereikte 
de redactie een bericht waaruit bleek 
dat ook hier onvrede heerst over de 
houding van de gemeente.

Tot nu toe ging het bouwverkeer voor 
het project Remise Breda Princenhage 
via de Mastbosstraat. Nu is de situatie 
zo dat het komend anderhalf jaar alle 
vrachtauto’s en andere voertuigen via 
de Burgemeester Sutoriusstraat en de  
Burgemeester Wermenbolstraat het 
bouwterrein op en af rijden.

Bezwaarschrift
En hier wringt de schoen volgens bewo-
ners van de wijk. “We hebben namens 

Door: Ron van Zundert

straat en Burgemeester Wermenbolstraat. 
“Je zou over de ene straat ’s ochtends alles 
kunnen laten aankomen en door de andere 
straat alles aan het einde van de middag 
weer laten vertrekken. We hebben deze 
optie met de gemeente besproken. Ze 
gaven aan er goed naar te kijken. Het is 
zo gek dat je dan vervolgens helemaal 
niets hoort”, aldus de ontevreden bewo-
ners van de straten aldaar. “De grootste 
irritatie zit hem in de op het oog onge-
ïnteresseerde houding van de gemeente 
Breda. Het zou fijn als we weer met elkaar 
in gesprek konden komen.”

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 5



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

 

 

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

Wil jij in de vakantie leuke dingen doen met vriendjes/
vriendinnetjes en woon je in Princenhage of Westerpark?  
Dan hebben we voor jou 3 leuke Kober-locaties in de buurt: 
bso de Eerste Rith, bso Prinsheerlijk en bso Vlindertuin.  
 
In de vakantie hebben we veel tijd voor kunst, sport en  
natuur, maar ook om ‘gewoon’ lekker te spelen.   
   Kom jij ook?  

Kom je deze zomer  
ook naar de bso? 

Je kunt ook alleen een contract voor de vakantie afsluiten! 
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Kidstime

Alles kids in 

Princehage!

Wat wil je over je zelf vertellen?
“Ik ben Patty en ben 25 jaar, leer-
kracht op de Sinte Maerte en naast 
lesgeven dans ik heel graag”.

Hoe oud was je toen je op ballet ging?
“Ik was 4 toen ik op ballet ging.”

Geef je altijd al streetdance les of heb 
je ook eerst ballet les gegeven?
“Nee, ik heb zelf op ballet geze-
ten maar ik geef eigenlijk altijd al 
streetdance les.”

De meeste mensen zullen ballet-
school Nana van der Pluym wel 
kennen, maar om er nou wat meer 
over te weten te komen hebben wij 
streetdancelerares Patty Oomen ge-
ïnterviewd.

Hoe zou je ballet school Nana van 
der Pluym omschrijven?
“Een gezellige ballet school met veel 
kinderen uit Princenhage.”

Waarom moet je nou naar ballet 
school Nana van der Pluym komen?
“Omdat wij de leukste ballet en 
streetdance school van heel Breda 
zijn. En omdat je les krijgt van mij 
natuurlijk!”

Moppen
Gek, Niets en Niemand zitten in 
een boom. Niemand valt eruit.  
Gek belt de ambulance. Hij zegt: 
‘Hallo, ik ben Gek en ik bel voor 
Niets want Niemand is uit de boom 
gevallen!’

De docent vraagt aan de school-
directeur: ‘Waarom wilt u mij ont-
slaan? Ik heb toch niets gedaan!’ 
Waarop de directeur antwoordt: 
‘Daarom juist!’

Vraag 1: Wat krijg je als je niet goed 
oplet bij taal? Antwoord: Straf, maar 
ook een nul. Vraag 2: Wat doet een 
1 in de vijver? Antwoord: Die zwemt 
met de andere eentjes. Vraag 3: Wat 
krijg je als je wel goed oplet bij 
taal? Antwoord: Ook een 0, want de 
1 van de 10 zit nog in de vijver.

record

t i s q f e i m d b v w q s u

t w u e e l t j h o r q a n h

b w m d t a b b k a q z k x b

i q j w d n a j n f e k e t c

y w m d e d u r t l u f b p r

m h s b f a e j a g u a r d e

v j r h x n n b y d a u l c t

d o u g d a n d v l o y r t n

d x g i k j j n t h h y e n a

n w e e r y s e r d h a g a p

d r o s l c a r f f s g J f n

r t p m x m y a z a o c I i j

n a a s e v h m h y y q T l i

a g f s e z y e q d d z S o v

e v s c r e v k b e n b Z v p

Olifant, toekan, leeuw, eland, vogel, jaguar, hyena, panter, vos, arend, 
rendier en de tijger

Een woordzoeker kent bijna iedereen maar voor diegene die het nog niet 
kennen, hier is de uitleg: Je ziet allerlei letters hierboven staan. Maar tus-
sen al die letters staan woorden. En die moet jij zoeken! De woorden die je 
moet zoeken staan bij de woordzoeker. Veel zoekplezier!

De langste man ter wereld is om precies te zijn 
251 centimeter lang. Dat is 2 en een halve papierbak 
op elkaar gestapeld! Hij heet Sultan Kösen en is 
een echte reus om te zien, en komt uit Turkije.
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Jeroen en Jolanda van der Put    Haagsemarkt 31   Princenhage    076 520 44 66

www.jeroenvanderput.nl

 
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

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

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

 

 
 

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
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Zaterdag 30 jUNi

HeLp je wiedeN?
De Vereniging Princenhage Groen onderhoudt met de buurtbewoners 
het park aan de Pottenbakkerstraat. Zo voorkomen we dat de gemeente 
daar bezuinigt op het openbaar groen en 90 % van de struiken rooit. 
We wieden in de lente en zomer iedere 1e zaterdag van de maand het 
onkruid. Op 24 september organiseren we weer een snoeiochtend.
Start 10 uur bij de speeltuin aan de Pottenbakkerstraat.
Meer info: www.princenhagegroen.jouwweb.nl.

Niet VergeteN!

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 HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

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 advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

deZe weeK iN

priNCeNHOf
MaaNdag 4 jULi 

fietSeN
Op initiatief van de KBO kun je maan-
dag 4 juli deelnemen aan een fietstocht 
met een afstand van 20 tot 25 kilo-
meter. Verzamelen en start om 13.30 
uur bij de ingang van Princenhof. Deel-
name is gratis.

Vrijdag 8 jULi 

waNdeLeN
Op vrijdag 8 juli 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.

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

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

dONderdag 7 jULi

Varia-
aVONd iN de 
weSterwieK

Donderdag- avond 7 juli is er weer een 
Varia-avond. Deze avond kunt u vrij rikken 
of jokeren. Ook deze avond met een dag-
winnaar. Met de niet-kaarters gaan we 
een “blikvangertje” met bloemen maken. 
Hiervoor graag een normaal gebakbordje 
meebrengen. Entree voor het kaarten en 
de workshop € 2,50 p.p. U kunt natuurlijk 
(gratis) ook gewoon gezellig een praatje 
komen maken. Een avond voor 50-plus-
sers uit Westerpark en Tuinzigt.
Zaal open: 19.00 uur - aanvang: 19.30 uur.

geeN KLediNgiNZaMeLiNg dOSKONaLe 
iN jULi eN aUgUStUS

In verband met de vakantieperiode houden we in de maanden juli en 
augustus geen kledinginzameling. We starten weer met deze inzame-
lingen vanaf 3 september. Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie 
en zien u graag terug in september.
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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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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 2/3 Juli. 
14de zondag door het jaar 
Zondag 11 uur. Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Paul Heyer. De zomer-
zanggroep verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11 uur. Voor een bijzondere intentie.

Vormsel 2017
Gaat uw kind volgend schooljaar naar 
groep 8
En wil hij/zij meedoen met de vormsel-
voorbereiding? Geeft u dan de naam- en 
adresgegevens van uw kind door aan de 
vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan ook 
voor dat u op tijd alle informatie binnen 
krijgt. Het emailadres van de werkgroep 
is: vormselwerkgroep@hotmail.nl
Alvast twee data voor in uw agenda: 
Dinsdagavond 13 september 2016 om 
20.00 uur: Informatieavond in de sacristie 
van de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in 
Prinsenbeek.
Vrijdagavond 10 februari 2017 om 19.00 
uur: vormselviering. De vormselviering 
heeft dit jaar plaats in de kerk O.L.V. ten 
Hemelopneming, Markt 34 in Prinsenbeek.

Kerkdienst 3 juli:
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Martin Wagen-
voorde. Na afloop is er gelegenheid met 
elkaar koffie te drinken in het Kerken- en 
Glazenhuis.

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

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en don-
derdagmorgen van 09.30-12:00u.. De 
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09.30-11.30 u.. Inloopatelier: 
donderdagmiddag van 13:30-15:30u..
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.

VerS iN ’t aOgje Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Website
Alle informatie rond kerkdiensten en an-
dere activiteiten vindt u op onze website: 
www.protestantsegemeentebreda.nl

Kosterij Johanneskerk
De koster is met vakantie t/m 31 juli. In 
voorkomende gevallen belt u dhr. Harder, 
tel. 06-47272537 (na 18.00u.)
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