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W I J K B L A D

Get into the groove
Passie in Princenhage: Zwarte Groef

Zwarte Groef
En ze bleven op zolder tot de eerste Vinyl
avond werd georganiseerd in De Koe in 
november 2014. De lp’s werden afgestoft 
en al weken van te voren kwamen de he
ren bij elkaar om zorgvuldig en met heel 
veel voorpret de setlist samen te stellen. 
Slechts enkele nummers zijn uiteindelijk 
daadwerkelijk gedraaid die avond, want 
Kees en Twan ontdekten ter plekke de 
energie van de juiste plaat op het juiste 
moment. Zo ontstond het spel van het 
freeweelen, het elkaar overtreffen en de 
loef afsteken. “Draai jij die? Man, dan 
moet je deze eens horen…” En zo werd 
de vinylpassie geboren en kreeg dit duo 
de naam “Zwarte Groef”. Als duo draaien 
zij het liefst oude vinyl uit de jaren ‘60 tot 
‘90, maar ook nieuwe vinyl laat hen niet 
onberoerd. Zo lang het ‘the groove’ heeft 
laten ze zich beroeren. Het liefst laten ze 

hun publiek kennis maken met net dat 
ene nummer dat iets minder bekend is, 
maar misschien nog wel beter klinkt als die  
ene hit. Sfeer en een gezellig feestje maken 
is hun missie. Dat hen dit goed afgaat, 
hebben ze al heel wat keren bewezen.

Sfeer maken
Twan, in het dagelijks leven werkzaam 
in het VMBO onderwijs op de Christoffel 
school, en Kees van Hulten als hypo
theekadviseur bij AC Koijen en Partners, 
werpen elkaar veelzeggende blikken 
toe. Deze twee heren zijn zonder meer 
gepassioneerd te noemen, met vinyl als 
inspirator willen ze met hun muziek een 
lekker sausje over het leven gieten. Wat 
mij betreft mag de “Zwarte Groef” best 
eens zijn draaitafel op de Dorpswei of op 
de Markt neerzetten voor een vinyl battle. 
GROOVE IT BABY!

Volgens de ‘Van Dale’ 
is passie een harts-
tochtelijke liefhebberij. 
Iedereen heeft een pas-
sie, groot of klein. Het 
volgen van je hart, een activiteit doen 
waar je goed in bent en die je gelukkig 
maakt. Van schilderen, muziek, sport 
tot anderen helpen, koken of schrijven. 
In de vorm van een hobby of een baan, 
het is je passie als het je energie geeft 
en je hart sneller doet kloppen. We 
maken kennis met twee heren met een 
passie voor vinyl.

Ik ontmoet Kees van Hulten en Twan Jansen, 
ze zijn, bij toeval allebei, gekleed in gilet. 
Twee heren met baard die glinsterende 
ogen krijgen als zij beginnen te vertellen 
over hun passie: plaatjes draaien op een 
pickup. Twan vertelt als kind te zijn op
gegroeid met The Beatles en John Lennon. 
Met zijn vader als voorbeeld heeft hij op 
de platendraaier ‘The White Album’ van 
The Beatles grijs gedraaid. Hoewel Kees 
het niet zozeer van huis uit heeft mee
gekregen speelt muziek een grote rol in 
zijn leven. In de jaren ‘80 begint dat met 
singletjes kopen. Eén van zijn eerste klas
siekers was dan ook ‘Stop Making Sense’ 
van Talking Heads. Hoewel de muziek 
bleef, verdwenen met de opkomst van 
de cd’s de lp’s naar de achtergrond en 
kregen een plekje op zolder.

Door: Olga van Gils

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 van Hulten en Twan Jansen hebben een vinylpassie.



1930 samen met de nieuwe Heuvelstraat. 
Vlak ernaast kwam een oud voetpad op 
de Heuvelstraat uit, dat in 1946 zodanig 
verlegd werd dat het in de latere Koets
hoek uitkwam. Dit pad komt al voor in de 
legger van openbare wegen van Princen
hage van 1877. In 1946 werd het aange
duid als het Voetpad van de Heuvel naar 
de Flierstraat. Het werd ook wel als fiets
pad gebruikt. Het moest in 1949 wijken 
voor het Heuvelkwartier. De naam Koets
hoek is een nieuwe naam die associaties 
moest opwekken met de koetsen die in 
de negentiende eeuw door de Postillon
straat gereden zouden hebben. De pos
tiljons reden echter te paard.

Bron: De straten van Breda door Gerard Otten.

Bij Raadsbesluit van de 
gemeente Princenhage 
dat op 24 januari 1933 
werd genomen, werd 
de naam Postillonstraat 
vastgesteld.

Voorheen heette deze de Straat naar de 
Heuvel, Postillonstraatje, Heuvelstraat en 
ook Oude Heuvelstraatje. In 1930 werd 
de Heuvelstraat gereconstrueerd. Daar
bij kwam een klein gedeelte van de oude 
straat buiten het nieuwe tracé te liggen. 
Dit restant werd al in 1931 zeer passend 
aangeduid als het Oud Heuvelstraatje. In 
1933 werd werd dit dus officieel de Pos
tillonstraat.
Aan het eind van de Postillonstraat kunt 
u in de Heuvelstraat oversteken naar de

Koetshoek
Bij besluit van B & W op 6 december 
1957 werd deze naam vastgesteld. Voor
heen heette die Voetpad van de Heuvel
straat naar de Flierstraat en ook Flier
dwarsstraat. Dit straatje is aangelegd in 

Door: Helma Raaijmakers

Postillonstraat en Koetshoek
Straatnamen in Princenhage:

Geert  
Schrijvers 
kondigt  
vertrek bij 
Cecilia aan

Geert Schrijvers stopt als dirigent van 
Koninklijke Harmonie Cecilia Princen-
hage. In september begint hij aan zijn 
laatste seizoen. Cecilia zwaait hem in 
het voorjaar van 2017 uit met een bij-
zonder afscheidsconcert.

Schrijvers is sinds 1996 verbonden aan 
de Princenhaagse harmonie. Aanvankelijk  
als dirigent van het opleidingsorkest  
en assistentdirigent. De laatste 11 jaar 
dirigeert hij het groot orkest van Cecilia. 
Twee weken geleden oogstte de harmonie 
onder zijn leiding nog veel waardering 
en lof tijdens het Begijnhofconcert in het 
Kasteel van Breda.

Gepassioneerde musicus
Geert kondigde zijn vertrek zelf aan  
tijdens de wekelijke repetitie. “Het is tijd 
om verder te gaan” aldus de gepassio
neerde musicus. “Cecilia en ik kennen 
elkaar al zo lang dat het tijd wordt voor 
nieuwe uitdagingen. Dat is voor allebei 
goed.” lichtte hij zijn besluit toe en stond 
vervolgens kort stil bij de vele mooie  
projecten die hij met het orkest uitvoerde.
Voorzitter Hubert Janssen dankte Geert 
Schrijvers nu al voor zijn jarenlange inzet, 
betrokkenheid en muzikale leiderschap. 
Cecilia heeft veel aan de dirigent te dan
ken en zal in 2017 dan ook op gepaste 
wijze afscheid nemen.

Afscheidsconcert
Het bestuur bereidt inmiddels de pro
cedure voor die in 2017 moet leiden tot 
de benoeming van een nieuwe dirigent 
(v/m). Daarin worden alle geledingen van 
Cecilia actief betrokken. Na de zomer
stop maakt de harmonie het programma 
voor het nieuwe seizoen bekend en zal 
ook meer duidelijk worden over het af
scheidsconcert.

Onderhoud Princenheuvelpark

kruid verwijderen rondom het hondenuit
laatveld, bij de bakken en vlinderstruiken.
We willen dit samen gaan doen op zon
dag 24 juli om 10:30. Iedereen is welkom 
om te komen helpen. Het is fijn als je zelf 
je gereedschap meeneemt.
Verder leek het ons gezellig om 24 juli, na 
afloop van de werkzaamheden, met een 
potluck lunch af te sluiten. Een potluck is 
een gezamenlijke maaltijd waarbij ieder
een wat te eten en te drinken meebrengt 
en dat deelt met alle andere aanwezigen.  
De bedoeling is dat je ongeveer zoveel 
meeneemt als je zelf (en de mensen die 
je meeneemt) opeet en drinkt. De organi
satie zal zorgen voor borden en bestek.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus 
heb je tijd en lijkt het je leuk om hierbij te 
helpen, sluit dan gerust aan op 24 juli! 
Voor vragen kun je terecht bij princen
heuvel@gmail.com.

Sinds 2012 wordt het “Princenheuvel-
park” onderhouden door enthousiaste 
buurtbewoners. Dit is het park gelegen 
aan de Scharenburgstraat, de Laan 
van Mertersum en de Heuvelstraat. 
Het park bestaat uit ongeveer 500 m2 
aan struiken.

Vier keer per jaar komen enthousiaste 
omwonenden bij elkaar om het park te 
onderhouden. Er wordt gesnoeid, onkruid 
gewied en afval verzameld. Er is een 
budget van de gemeente Breda om ook 
nieuwe planten aan te schaffen, zo hebben 
we afgelopen jaar extra vlinderplanten 
geplant, die hopelijk dit jaar flink wat vlinders 
gaan aantrekken!
Binnenkort is het weer tijd voor een onder
houdsbeurt. De beide perkjes aan de 
Scharenburgstraat staan op het pro
gramma. Daarnaast zullen we weer on

Binnenkort is het weer tijd voor een onderhoudsbeurt.
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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
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

VC ‘t Aogje Straten-
volleybaltoernooi

tijd om je team in te schrijven!! Na in
schrijving ontvang je van ons verdere in
formatie en in de week voor het toernooi 
het speelschema en toernooi reglement.
Heb je geen zin om sportief bezig te zijn 
maar je houdt wel van gezelligheid? Kom 
dan onder het genot van een drankje alle 
teams op de Dorpswei aanmoedigen. Tot 
ziens op zaterdag 10 september. Verdere 
informatie kun je vinden op www.vctaogje.nl

Volleybalvereniging VC ‘t Aogje orga-
niseert op zaterdag 10 september al-
weer voor de 3e keer het VC ’t Aogje 
Stratenvolleybaltoernooi.

Houd je van gezelligheid en ben je een 
beetje sportief? Maak samen met je buren, 
vrienden, familie, collega’s of leden van 
je sportvereniging / carnavalsvereniging 
een team van minimaal 6 personen en 
meld je aan! De kosten zijn per team 
€15,00. Minimale leeftijd voor volwassenen
team is 11 jaar.

Jeugdtoernooi 
Ben je nog geen 11 jaar maar wil je ook 
meedoen? Dat kan! We organiseren bij 
voldoende inschrijvingen ook een jeugd
toernooi. Meld je samen met je teamge
noten (met max. 2 volwassenen) aan. Net 
als voorgaande jaren wordt het toernooi 
georganiseerd op Dorpswei (Dreef 8) in 
Princenhage.

Inschrijven
Inschrijven kan via email adres: activiteiten@
vctaogje.nl Je hebt tot uiterlijk 22 juli de 

Rondom rotonde Mastbosstraat 

ren en het beschadigde asfalt repareren.
Tijdens de werkzaamheden blijven wo
ningen en bedrijven bereikbaar, borden 
geven de omleiding aan. De eerste fase 
is de aanleg van de voetpad rotonde aan 
de zijde Rochussenstraat en Roskam van 
4 juli tot en met 18 juli. In de eerste fase is 
de Rochussenstraat afgesloten. Het deel 
vanaf de rotonde tot de Verschuurstraat 
is afgesloten.

De tweede fase is de sanering van de 
bodem Mastbosstraat van 18 juli tot en 
met 29 juli. In de tweede fase is de Mast
bosstraat afgesloten, het deel vanaf de 
rotonde tot aan de Graaf Engelbrecht
laan is afgesloten.

Het aantal voetgangers op de roton-
de aan de Mastbosstraat neemt toe. 
Daarom gaat de gemeente het voet-
pad rondom de rotonde uitbreiden 
over de hele rotonde.

De rotonde is, in tegenstelling tot de 
meeste rotondes, niet volledig voorzien 
van een voetpad. Het werk gebeurt in 
twee fases, van maandag 4 juli tot en met 
vrijdag 29 juli, als het weer het toelaat.

Saneren
Er is bodemverontreiniging op een deel 
van de Mastbosstraat, vanaf zuidelijke 
rondweg naar de rotonde Mastbosstraat. 
De gemeente gaat daar de bodem sane

De gemeente gaat het voetpad rondom de rotonde uitbreiden.

Vergeet je niet in te schrijven!

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 3



KLEINERE WERKEN & ONDERHOUD

Een lekkage, een barst in uw glas-in-lood-raam, scheur in de gevel, een muur plaatsen of uitbreken, houtrot in de kozijnen, stankoverlast uit de 
kruipruimte, kromme deuren of afgebrokkeld stucwerk? Het zijn stuk voor stuk de wat kleinere zaken die u snel en goed wil oplossen, zodat uw 
pand in prima conditie blijft. Bouwbedrijf Balemans regelt het. 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

VAN  
NATURE 
ZIJN WIJ 
ONDER 
HOUDENDE 
TYPES.

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   1 21-01-15   12:17

WT_adv_Bahama's&NewYork_188x135mm_WijkPhage_Robinson.indd   1 01-07-16   10:10

Charmeur 

Kortgeleden heb ik afscheid moeten  
nemen van mijn zwager en goede vriend 
Ab. Hij was een weergaloze charmeur. 
Bovendien was hij innemend, voorkomend, 
attent ……… kortom hij beschikte over  
alles wat een man bij vrouwen aantrek-
kelijk maakt. Niet altijd werden zijn goede 

COLUMN
bedoelingen begrepen en soms leidde 
het wel eens tot misverstanden, vooral 
bij jongere vrouwen die zijn ouderwetse 
hoffelijkheid niet hebben leren kennen. 
Ze dachten dan al gauw dat er kwade 
bedoelingen achter zijn ‘hoofse’ gedrag 
staken.

Ik heb enkele jaren in Amerika gewoond. 
Het viel mij op dat daar veel heftiger 
wordt gereageerd dan in ons vriendelijke 
Nederland. Bij de minste of geringste 
aanleiding dreigt er al een rechtszaak 
wegens seksuele bedreiging. Zoals die 
man die een medewerkster complimen-
teerde met haar nieuwe outfit. “Staat 
je goed en je mooie welvingen komen 
prachtig tot hun recht” zei hij. Had met-
een een rechtszaak aan zijn broek.

Ab kwam samen met mijn zus bij ons in 
Amerika logeren. Ik vond het nodig hem 

te waarschuwen om te voorkomen dat 
hij zich met al zijn charmes in de nesten 
zou werken. Hij had het goed begrepen 
en hield zich redelijk goed in. Tot die dag 
dat wij samen bij de kassa van een grote 
supermarkt stonden.

Zonder op te kijken begroette de kassière  
hem met het plichtmatige “Hello sir, 
how are you?” Hij ging er eens goed 
voor staan en zei: ”Thank you, I am doing 
fine, but did anyone tell you today how 
beautiful you are?” Ze keek op met een 
glimlach van oor tot oor. Voor ze het 
wist greep hij haar hand en gaf haar 
een hoofse handkus. De kassière kleurde 
tot in haar haarwortels terwijl ze zwij-
melend naar haar hand keek. Ik denk dat 
ze de rest van die dag op een roze wolk 
heeft gezweefd.

Jos Schlangen

 

Heerlijk tennissen in Princenhage –  op 4 mooie all weather banen- 
met sportieve en enthousiaste leden – en eigen paviljoen 

 

Activiteiten kalender: 

- 11 juni  - bbq voor alle tennisleden met/zonder partner 
- 3 juli – Ouder-Kind toernooi 
- binnenkort Vriendje/Vriendinnetje toernooi Jeugd 
- 1e week September Clubkampioenschappen volwassen 
- In September Clubkampioenschappen Jeugd 
- Husseldagen elke week op maandag/woensdag/vrijdag 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om te kijken onder  

het genot van een drankje op het terras! 

Heerlijk tennissen in Princenhage – op 4 mooie all weather banen –  

met sportieve en enthousiaste leden – en eigen paviljoen

•  
Van 2 t/m 11 september zijn de 1e Clubkampioenschappen voor senioren.  

Inschrijving is binnenkort geopend. 

• Elke maandag, woensdag en vrijdag is het husselen. Kom gezellig mee tennissen!

•  Vind je het leuk om mee te helpen aan het baanonderhoud samen met een gezellig clubje,  

stuur dan een mailtje naar info@tennisparkprincenhage.nl.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om te kijken onder 

het genot van een drankje op het terras!

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.
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Garagebox gelegen in de wijk  
“Heuvel”. De garagebox is  ca.  
8.92x5.90 m.  De box is voorzien  
van een stalen kanteldeur en een  
betonnen vloer.  
Vraagprijs   € 36.000,=  k.k.   
Oppervlak ca. 52,6 m2 

 
Aanvaarding: op korte termijn mogelijk ! 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 

  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Heuvelbrink  32 

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

Garagebox gelegen in de wijk “Heuvel”.  
De garagebox is ca. 8.92x5.90 m. 
De box is voorzien van een stalen kanteldeur en 
een betonnen vloer.
Vraagprijs € 36.000,= k.k.
Oppervlak ca. 52,6 m2

Aanvaarding: op korte termijn mogelijk !
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Weekend in beeld
Cinderella in de Koe
Op zaterdag 2 juli gaf muziektheater
gezelschap Roes een voorstelling in De 
Koe met de titel “Cinderella, van Breda  
naar Broadway”. Op haar weg naar 
Broadway kreeg Cindy te maken met lief
de, hoogmoed, hebzucht, passie, afgunst 
en wraak. Een schitterende uitvoering van 
Roes waarmee zij het publiek, van de 
goed gevulde Rabozaal van De Koe, van 
minuut 1 tot het einde wist te boeien.

Aogse markt danst buiten salsa
Gelukkig scheen de zon aangenaam toen 
op zondagmiddag het Salsa buitendans
feestje begon. Dat deed de temperaturen 
op de speciaal aangelegde dansvloer 
achter de Aogse Markt nog eens extra op
lopen. De opkomst was boven verwachting: 
350 tot 400 mensen. Zeker 70% van de 
bezoekers was echt salsa liefhebber en 
kwamen naar het zonnige Princenhage om  
zich uit te leven op de opzwepende muziek.

Ouder kindtoernooi 
Tennispark Princenhage
Zondagochtend 3 juli druppelen in alle 
vroegte de eerste ouders met hun kinderen 
het gezellige paviljoen van het tennispark 
binnen. De zon schijnt en iedereen heeft  
zin in dit eerste Ouder/Kind toernooi. Er 
wordt over en weer een fanatiek, maar 
vooral sportief balletje geslagen. 
Om 15 uur volgt de prijsuitreiking. De 
kinderen krijgen allemaal een ijsje, de 
ouders borrelen gezellig nog even, waar
na iedereen moe maar voldaan naar huis 
gaat. Het was een meer dan geslaagde 
dag! Op naar het volgende toernooi!

Mirjam Schrauwen
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Niets om aan
te trekken? 
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

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

 

 
 

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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Week vaN  
11 jULi eN 18 jULi 

GrOOt 
ONderhOUd iN 

PriNCeNhOf
In de week van 11 juli en 18 juli krijgen de 
vloeren in Princenhof een grote onderhouds
beurt. Dat de betekent dat de achter en  
tussenzaal niet gebruikt kunnen worden. Er 
kan wel gebruik gemaakt worden van de voor
zaal, de ruimte waar het restaurant is en het 
biljart staat. Hier bent u in de week van 11 
juli welkom om te komen eten, te kaarten, te  
biljarten of koffie/thee te komen drinken. In de 
week van 18 juli is Princenhof gesloten. Vanaf 
dinsdag 26 juli bent u weer van harte welkom.

MaaNdaG 11 jULi 

fietseN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 11 juli 
deelnemen aan een fietstocht met een afstand 
van 20 tot 25 kilometer. Verzamelen en start om 
13.30 uur bij de ingang van Princenhof. Deel
name is gratis.

WOeNsdaG 13 jULi 

iNsChrijveN 
theMaMaaLtijd 
‘BarBeCUe’ vaN 

29 jULi
Op vrijdag 29 juli bent u welkom om te komen 
genieten van een barbecue in Princenhof. Op 
het menu staat: twee stokjes saté, gemarineerde  
kipfilet, hamburger, drie soorten sausen en  
salades met stokbrood en kruidenboter. Aan
vang 17.30 uur (zaal open 17.00 uur).
Kosten € 15,00 (BredaPas € 12,00). Inschrijven: 
woensdag 13 juli vanaf 13.30 uur.

dONderdaG 7 jULi

varia-avONd iN de 
WesterWiek

Donderdagavond 7 juli 2016 is er weer een Variaavond. Deze avond 
kunt u vrij rikken of jokeren. Ook deze avond met een dagwinnaar.  
Met de nietkaarters gaan we een “blikvangertje” met bloemen maken.  
Hiervoor graag een normaal gebakbordje meebrengen. Entree voor 
het kaarten en de workshop Euro 2,50 p.p. U kunt natuurlijk (gratis) 
ook gewoon gezellig een praatje komen maken. Een avond voor 
50plussers uit Westerpark en Tuinzigt. 
Zaal open: 19.00 uur  aanvang: 19.30 uur.

TE KOOP

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 ATELIER VOOR GLAS- IN- LOOD.NL
Spinveld 19D Breda 076 5148997

Voor reparatie, nieuwlevering en dubbel glas.  
Kijk op www.glasenlood.info voor meer informatie.

TE KOOP:
NIEUWE AARDAPPELEN EN GESCHRAPTE KRIEL

 bij: W.Nooren Liesboslaan, 309 Breda. 
Verkoop na 1 uur.

Zaterdag de gehele dag.  

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

e13,50 voor nietparticulieren. 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.

Niet verGeteN!

vrijdaG 15 jULi 

fiLOsOfisCh 
Café

Wil je eens over iets anders praten dan over 
koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filo
sofisch 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 15 juli van 
9.30 tot 11.30 uur. Kosten € 1,50 per keer. Aan
melden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 
02 of e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl

vrijdaG 15 jULi 

WaNdeLeN 
Op vrijdag 15 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.

deZe Week iN

PriNCeNhOf
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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

  

• afvallen 
• pijnklachten en 
   migraine 
• stress, angst en   
   slaapproblemen  
• depressie,  
   vermoeidheid 

• overgangsklachten  
• onvruchtbaarheid 
• ondersteuning   
   voor mensen met  
   Kanker 

Liesbosstraat 68, Breda 
076- 8503785 
www.li-ren.nl 

dr. T.R. Ren 
Chinese doctor / Ph.D. Graad 

Vergoeding via: 
Aanvullende 

zorgverzekering 

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

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,-

POSTZEGELS 
PRINCENHAGE

bij een vel van  
10 zegels:  

bijpassende  
prentbriefkaart 

GRATIS!
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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

MARTINUSKERK Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
Email: martinus@rkbredawest.nl 

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 SpoorenSchaart. 

Kerkdiensten 
Weekend 9/10 juli. 15de zondag door het 
jaar. Zondag 11.00 uur. Geen viering in 
de Martinuskerk. Eucharistieviering in  
de H. Moeder Godskerk in Effen, met 
pastoor Paul Heye als voorganger.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere 
intentie.

Engelse viering
Om 14.00 uur bent u van harte welkom in 
de Engelse viering, waarin pater Savio zal 
voorgaan.

Kerkdienst 10 juli:
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Saskia van Meg
gelen. Tijd voor ontmoeting en een kopje 
koffie of thee na afloop van de dienst in 
het Kerken en Glazenhuis.

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. 0622576592

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag, dinsdag, woensdag en don
derdagmorgen van 09.3012:00u.. De 
Straatraad komt bijeen op woensdag
morgen van 09.3011.30 u.. Inloopatelier: 
donderdagmiddag van 13:3015:30u..
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.drdsupport.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. 0647272537 (na 18.00u.)
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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.

NIEUW...
WORSTENBROOD

VAN POL
Lekkerrrrr...!

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


