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W I J K B L A D

Een geweldig S.K.I.P.-kinderweekend!
de Koe. Een aantal van deze leerlingen 
bleef daarna slapen in een tent op de 
Dorpswei.

Dag 2
Zondagmiddag om 13.00 ging de poort 
weer open voor dag 2. Toen waren er ook 
kleine spelletjes, vooral gericht op de 
groepen 1 t/m 6. Bovendien werden de 
kinderen ook nog verrast met het optre-
den van een goochelaar! 

Bedankt
Dankzij de leden van S.K.I.P. en vrijwilli-
gers is het S.K.I.P-kinderweekend weer 
een fantastisch geslaagd evenement ge-
weest!

Afgelopen zaterdag stroomde de 
Dorpswei weer vol met enthousiaste 
basisschool-leerlingen: het S.K.I.P.-
kinderweekend ging beginnen!

Onder prima weersomstandigheden 
werd volop gebruik gemaakt van de  
uitdagende speeltoestellen. De water-
glijbaan en andere spelletjes waar water 
aan te pas kwam waren natuurlijk favo-
riet! Maar ook werd enthousiast mee-
gedaan aan alle andere activiteieten, 
zoals gezamenlijke “gymoefeningen” en, 
samen met ouders, aan een bingo. De 
zaterdag werd afgesloten met een heer-
lijke frites-maaltijd, waarna groepen 7 en 
8 nog konden genieten van een disco in 
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“Ik zie het als een bijzondere taak om nabestaanden 
bij te mogen staan. Samen in alle rust, met respect  

en op een persoonlijke manier een 
laatste afscheid verzorgen.”

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

Dominee  
Coolsmastraat 8

Breda

Vraagprijs: 
€ 385.000,-- k.k

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



Annexatie op 1 januari 1942
In verband met de annexatie werd de 
naam Parklaan gewijzigd in Laan van 
Mertersem. Mertersem is de oude naam 
voor Princenhage in de Middeleeuwen. 
Huize Mertersem, op de hoek van de 
Haagweg en de Esserstraat, (dat ge-
bouwd is in opdracht van de oom van 
Vincent van Gogh), heet waarschijnlijk 
zo sinds 1873. Het gedeelte van de Laan 
van Mertersem tussen het Heuvelplant-
soen en de Dr. Struykenstraat is aange-
legd in 1949.

Bron: De straten van Breda door Gerard Otten.

Bij raadsbesluit van de 
gemeente Princenhage  
op 18 juni 1937 werd 
de naam Parklaan vast-
gesteld, waarschijnlijk 
naar het park dat tegenwoordig het 
Heuvelplantsoen wordt genoemd.

Vanaf de Haagweg liep deze weg toen 
niet verder dan dit plantsoen. Volgens 
de oorspronkelijke plannen en nog in het 
uitbreidingsplan voor het Heuvelkwartier 
van 1944 zou deze weg aansluiten op de 
Julianalaan.

Door: Helma Raaijmakers

Laan van Mertersem
Straatnamen in Princenhage:

Stoepconcert 
BSUR
Stel je voor: je hebt een lange werkdag 
gehad en een mooie, warme zomeravond 
voor de boeg. Wat is er dan gezelliger 
dan die avond door te brengen op een 
zonnig terras met leuke muziek?

Dat komt mooi uit, BSUR heeft de traditie 
om de zomervakantie in te luiden met 
een gratis stoepconcert! Dat doen we op 
dinsdag 19 juli om 20.00 uur. Gewoon bij 
ons in ’t Aogje op het terras van Café “Het 
Roode Hert” aan de Haagsemarkt 34/35 
Mocht het onverhoopt slecht weer zijn 
dan wijken we uit naar De Koe. Check 
hiervoor onze website www.bsurbreda.nl 
en facebookpagina. Na afloop borrelen 
wij gezellig met je mee met ons glas op 
het terras!

Snuffelworkshops Creatief 
Schrijven: blogs, liedjes,  
verhalen en gedichten

volledige cursusaanbod op hoofdpunten 
aan de orde komt. Deelnemers leren de 
beginselen van het schrijven van blogs, 
liedjes, verhalen en gedichten. Deelname 
kost slechts tien euro en die krijg je terug 
bij deelname aan het lange traject.

Verbreed je horizon
De cursus gaat in op de theorie en door 
actief te schrijven, doe je kennis en vaardig-
heden op. Niet alleen van de trainers, 
ook van de feedback van medecursisten 
leer je veel. Je ziet hoe anderen dezelfde 
oefening uitwerken en dat verbreedt be-
slist je horizon. De cursus bestaat uit acht 
lessen die om de week op dinsdagavond 
plaatsvinden.

Gebundelde krachten
Na een succesvol eerste seizoen bundelen 

In september start een serie van acht 
lessen over het schrijven van blogs, 
liedjes, verhalen en gedichten. Om  
potentiële schrijvers kennis te laten 
maken met de inhoud van de cursus 
zijn er maandag 18 en donderdag 21 
juli snuffelworkshops in De Koe in 
Princenhage.

Schrijven is een kwestie van doen, doen 
en nog eens doen. Of, zoals Kees van 
Kooten het zei: het is een kwestie van 
gaan zitten tot het er staat. De cursus 
biedt geïnteresseerde schrijfliefhebbers 
hiervoor de benodigde hulpmiddelen.

Proeven van de cursusinhoud
Gegadigden kunnen eerst komen ‘proe-
ven’ van de cursusinhoud. Dat kan tijdens 
een van de snuffelworkshops, waarin het 

Femke Reuvers (Spelen met woorden en 
schrijfster van ‘Vers in ’t Aogje’) en Leonore 
Pulleman (Pulleman Tekst & Communicatie) 
opnieuw hun krachten. Femke schrijft 
liedteksten en gedichten voor artiesten 
en cabaret. Leonore is gespecialiseerd 
in het schrijven van verhalen en bloggen. 
Beide trainers zijn enthousiaste schrijvers 
die hun kennis graag overdragen!
Snuffelen: maandag 18 en donderdag 
21 juli van 19:00 – 21:30 uur.
Waar: Wijkcentrum De Koe, Ambachten-
laan 1 in Breda (Princenhage).
Kosten: € 10,- (dit bedrag ontvang je  
terug wanneer je je inschrijft voor de  
volledige cursus).
Volledige cursus: acht lessen om de an-
dere dinsdagavond, start op 6 september.
Aantal plaatsen: 10, dus mail snel 
naar info@spelenmetwoorden.nl of naar  
Leonore@pullemancommunicatie.nl 
voordat het vol is!
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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

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

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

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

juli. Deze avond kunt u getuige zijn deze 
unieke en eenmalige gebeurtenis en kunt 
u over 10 jaar nog zeggen: “ik was erbij”. 
Deze avond presenteren zij hun eerste 
en hopelijk laatste CD.  

Ambiance
Het lustrum van Frido en de CD-presen-
tatie zorgen al voor genoeg ambiance. 
Maar deze wordt nog extra feestelijk ge-
maakt doordat er deze avond speciale 
prijzen zijn voor bier en fris en er zijn ook 
snacks en hapjes. Deze avond is voor  
iedereen die de afgelopen 5 jaar De Koe 
bezocht heeft, dus voor bijna iedereen. 
De Vlaamse schuur gaat vrijdagavond 
om 21:00 uur open voor het afsluitings-
feest. Tot morgen in De Koe.

Op vrijdagavond 15 juli wordt het sei-
zoen 2015-2016 in De Koe op een  
feestelijke wijze afgesloten. Zoals ieder 
jaar is gemeenschapshuis De Koe ge-
sloten tijdens de zomervakantie, dit 
jaar van 23 juli tot en met 4 september. 
Toch zijn er op de valreep aan het eind 
van het seizoen nog wat zaken te vieren.

Frido Schrauwen zit alweer 5 jaar als be-
heerder in De Koe. Iedereen die Frido 
een beetje kent, weet dat er altijd wel een 
reden is voor een gezellig samenzijn, 
waarbij hij alles doet om het de bezoe-
kers naar de zin te maken. Een eerste 
lustrum mag dus zeker niet onopgemerkt 
voorbij gaan.

De Vogeltjes
Na jaren deelname aan de nacht van de 
Natte Zakdoek en het Mottomot moest 
het er ooit van komen: de CD-presentatie 
van De Vogeltjes. Wereldberoemd, in De 
Koe, zijn De Vogeltjes bestaande uit Frido  
Schrauwen, Corné Wijnings, Dennis 
Nuitemans, Menno Biezeveld en Patrick 
Luijckx. Niemand had het meer ver-
wacht, maar ook zij zijn aanwezig op 15 

CD-presentatie van “De Vogeltjes”

Op zondag 25 september 2016 organi-
seren SGAP en CC ’t Aogje voor de 13e 
maal de Weilandgames op de Dorps-
wei aan de Dreef in Princenhage. De 
onderdelen bestaan ook dit jaar weer 
o.a. uit een hindernisbaan, waterglijbaan, 
tactische en denkspellen. Kortom voor 
iedereen wat wils.

Wie verslaat dit jaar team Streetleage, 
de winnaars van 2015? Er kunnen maxi-
maal 10 teams deelnemen en strijden om 
de eer en de prijs van € 100,-. Iedereen 
kan met de Weilandgames meedoen:  
families, buren, vrienden, clubteams, etc. 
Een team bestaat uit (minimaal) 5 personen 
inclusief een captain. Inschrijven kan vanaf 
nu tot uiterlijk 19 september a.s. via e-mail 
weilandgames@cctaogje.nl De volgorde  
van binnenkomst is bepalend voor deel-
name. Het spektakel begint die dag om 
12:00 uur en rond 17:00 uur vindt de prijs-
uitreiking plaats. Entree is uiteraard gratis.

Weilandgames 
zondag 25 september 
(nu inschrijven!)

Heb jij ervaring met opvoeden, en wil 
je anderen graag een steuntje in de 
rug geven? CJG Breda is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers om onder-
steuning in gezinnen te geven.

Als CJG-vrijwilliger loop je een tijdje mee 
in een gezin. Je ondersteunt het bij het 
vinden van antwoorden op vragen. Bij-
voorbeeld over het opvoeden van kinderen, 
het organiseren van het huishouden of 
het aangaan van sociale contacten. Het 
doel van jouw ondersteuning is dat het 
gezin zelfstandig verder kan.
We verwachten van jou dat je ervaring 
hebt met opvoeden. Van CJG Breda krijg 
je een training waarin je leert hoe jij anderen 
kunt ondersteunen. Naast de training 
organiseren we regelmatig terugkombij-
eenkomsten.
Op maandagavond 26 september starten 
we met een nieuwe cursus van vier bij-
eenkomsten. Tijdstip: 19:30 – 22:00 uur. 
Locatie is nog niet bekend. 

Lees hier het verhaal van Antoinette, 
CJG-vrijwilliger.
Meer weten? Kijk dan op www.cjgbreda.nl/ 
vrijwilligers. Of neem contact op met 
Chantal van Vegten van CJG Breda, tel. 
06- 23114262, e-mail: vrijwilligers@cjg-
breda.nl

Anderen onder-
steunen bij opvoeden 
en opgroeien?
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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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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



Rotjong… 

Als kind speelden wij vroeger op de 
nieuwbouwplaatsen in Princenhage, dat 
kon toen nog. Bouwliften die normaal 
gebruikt werden om stenen naar boven 
te halen werden door ons gebruikt als 
Lunapark. Betonmolens veranderden in  
draaimolens en hijskranen waren de mooiste 
klimrekken. Uren hebben we er doorgebracht.
Niet iedereen was daar blij mee, wij 
groeiden volgens sommige bewoners op 
voor ‘galg en rad’. Maar ja, spelcomputers 

COLUMN waren er nog niet dus we moesten wel 
naar buiten. Ik had een vriendje: Frenkie 
de overbuurjongen. Een avontuurlijk 
manneke met een enorme fantasie. Al 
snel vormden wij een roversbende, samen 
met nog een stel 12-jarige kornuiten. 
Vrij onschuldig hoor, we kwamen niet 
veel verder dan het jatten van maïskolven 
en belletje trekken. Frenkie werd onze 
hoofdman. Hij had, vond hij zelf, een 
natuurlijk overwicht op de rest van het 
spul. En inderdaad: blindelings volgden 
wij onze leider waar deze ook ging. Ook 
die keer toen wijkagent Roebroeks aan 
kwam fietsen. Die kwam niet voor ons 
maar Frenkie besloot het zekere voor 
het onzekere te nemen: ‘Verspreiden 
mannen!’ brulde hij, om vervolgens een 
droge sloot in te duiken. Binnen twee 
tellen doken de anderen boven op hem 
in dezelfde sloot. Onze hoofdman had 
trouwens nog een vergissing gemaakt: 
de sloot stond vol met bramenstruiken.
Op een dag besloten we buskruit te gaan 

maken. Bij het Rode winkeltje werden 
50 dozen lucifers gekocht. Janus, de vader 
van Frans, keek ons eens vorsend aan 
over de rand van zijn bril en vroeg toen: 
‘Gaan jullie Princenhage in de fik steken?’ 
Gezien onze bestelling geen slechte op-
merking. ‘Nee’, loog Frenkie adrem, ‘ons Pa 
is kettingroker, vandaar.’ Janus pikte het en 
we gingen met onze buit naar de schuur 
van Frenkie. Luciferkopjes fijnstampen. 
We waren al zeker een uur zoet toen 
Frenkies Pa plots de schuur binnen stapte, 
hij vond de stilte iets te verdacht. Net op 
dat moment vloog onze lading buskruit 
door de wrijving spontaan in de fik. Een 
enorme steekvlam vloog de arme man 
rond zijn oren. Even was het stil, en 
toen kreeg Frenkie een paar kletsen rond 
zijn oren die er niet om logen. Ik had die 
tijd voor geen goud willen missen. En 
het mooiste: we zijn uiteindelijk allemaal 
goed terecht gekomen…

Ronald Huismans

Haagsemarkt 8, 4813 BA Breda
Tel. (076) 521 69 46

Internet: www.labarrique.nl
E-mail: haagsemarkt@casema.nl
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Onze missie:
De perfecte
atmosfeer

Toprendement
en optimaal
comfort

OOVERS

DENNIS

Gas - Water - CV installaties
Airconditioning & Ventilatie
CV ketel vervanging
Duurzame energie
Loodgieterswerk
Service & Onderhoud

WARMTE & KOELTECHNIEK
DENNIS ROOVERS

De Lind 17
4841 KC Prinsenbeek

tel.: 076-541 44 25
fax: 076-542 23 65

e-mail: info@dennisroovers.nl
www.dennisroovers.nl

DE TOTAALINSTALLATEUR

1-4 Dennis Roovers airco 2016 fc.qxp_Opmaak 1  04-07-16  14:37  Pagina 1

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

Bij inlevering van deze coupon is het 3e (goedkoopste)
product gratis.Geldig t/m 1 augustus 2016. 

OP DE GEHELE COLLECTIE VAN:

SUMMER SALE
3E PRODUCT GRATIS

076 - 522 83 12
Ettensebaan 21, Breda
Ingang winkel aan Adriaan Klaassenstraat
www.allure bloemen en planten.nl

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

Kletsen over het 

voetbaltoernooi 

van Sinte Maerte

Afgelopen week vond er wel een heel 
bijzonder voetbaltoernooi op Groen 
Wit plaats. De leerlingen van de 
Sinte  Maerte speelden een wed-
strijd tegen de leraren van de Sinte 
Maerte. We hebben hierover meneer 
Tim geïnterviewd. Hij speelde mee 
voor het lerarenteam.
Wie heeft er gewonnen?
‘De leraren natuurlijk!!!!!!’
Was de tegenstander sterk?
`Nou, ze hadden wel een betere con-
ditie dan ons maar wij hebben wel 
heel wat voetbalkwaliteit in ons 
team zitten. Wij zijn ook goed op 
elkaar ingespeeld. ’
Zou je het kinderen aanraden om 
volgende keer mee te doen?
’Zeker! Ik zou het iedereen aanraden 
om keer een potje te voetballen tegen 
de juffen en meesters! Het was heel 
leuk. Dit was nu de zevende keer 
dat we deze wedstrijd speelden. Tot 
nu toe hadden de leerlingen drie 
keer gewonnen en de leraren drie 
keer. Nu is het dus vier-drie voor de 
juffen en meneren ’
Hoe was het om de beker vast te houden?
’Dat was een heerlijk gevoel! We 
hadden van tevoren wel een beet-
je gehoopt dat we zouden winnen 
maar doen we hem in onze handen 
hadden was nog leuker!’

Moppen
Een giraffe en een muis gaan zwem-
men. Ze komen bij het meer en de 
giraffe plonst direct het water in. ‘Is 
het diep’, vraagt de muis. ‘Nee, he-
lemaal niet’, antwoordt de giraffe. 
De muis springt ook het water in en 
komt even later proestend boven en 
piept boos: ‘Het is hartstikke diep!’

Vader 1 vraagt aan vader 2: ‘Wat 
doet jouw zoon tegenwoordig?’.  
Vader 2 zegt : ‘Die zit op de univer-
siteit!’. Vader 1 : ‘Zo, en wat studeert 
hij daar?’. Vader 2 : ‘Niets, hij repa-
reert het dak!’.

Carlijn moet op school leren reke-
nen. De meester zegt: ‘Carlijn, als 
ik vier eieren leg en jij legt er drie 
eieren bij. Hoeveel liggen er dan?’ 
Carlijn denkt even na en zegt dan: 
‘Nog steeds vier, want ik kan geen 
eieren leggen!’

S E I Z O E N E P T Z N G R Y Z E

B D D D E R Y I F Y O G H Z Y A I

Z I S Z U D Z L B E N M E O E N U

V E J X X Y U E A R N L L N D D O

W A E U K W Z O N N E B R I L K A

K A K G N R W Z U I N F I Q Z A P

C M R A G Y A A W S A D D E O S B

P O I M N H P U K N W F A G N T P

A P O A Y T Z X U P X E Q V N E A

R T O U J G I X B L O E M C E E R

A Z G K S S Z E A F D T T Y B L J

S F H O M S T R A N D F A T L F Y

O K H E O E E B T M O E Y N O L Z

L B N O F B Z B A R B E C U E F I

P O N E Y U U U K O C U X L M Q E

K P Z O M E R J G Y N D Y B O E U

Z O N N E M E L K Z L Y W X A C K

ZON, ZONNEMELK, ZONNEBRIL, PARASOL, SEIZOEN, BIJ, 
ZOMER, ZEE, ZONNEBLOEM, VAKANTIE, BLOEM, ZONNEN, 
BARBECUE, STRAND, WARM, ZANDKASTEEL

VIND jij ALLE WOORDEN UIT DE WOORDZOEKER?

Misschien blaas je 
zelf ook wel eens 
een kauwgom bel. Maar 
waarschijnlijk is die niet 
zo groot als die van 
Chad Fell. Hij blies er 
namelijk een van wel 50,8 
centimeter doorsnede 
zonder zijn handen te 
gebruiken! Dit deed hij 
op 24 april 2004. Dit 
is pas een echt wereld 
record!! Ga het zelf 
maar eens proberen. 
Veel succes!

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

www.jeroenvanderput.nl

WIL JIJ ZLIM DE ZOMER IN? 
Profiteer dan van onze kennismakingsactie voor maar € 49,00 

ü  GRATIS intake en figuuranalyse 
ü  5 keer doelgericht trainen in een warmtecabine 
ü  5 keer een ozonzuurstofbehandeling 
ü  voor- en nameting om cm-afname te bepalen 
ü  deze actie is geldig t/m 31 augustus 2016 

 

	  

	  

Zlim Breda 
Nieuwe Heilaarstraat 39 | 076 - 530 93 88 
breda@zlim.nl 

www.zlimbreda.nl 
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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. 
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DEZE WEEK IN

PrINCENhOf
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 onderhoudsbeurt. Dat de betekent dat de achter- en tussenzaal 
niet gebruikt kunnen worden. Er kan wel gebruik gemaakt worden van 
de voorzaal, 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 18 jULI

fIEtsEN 
Op initiatief van de KBO kun je maandag 18 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. Deelname is gratis.

vrIjDaG 22 jULI

WaNDELEN 
Op vrijdag 22 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 Princenhof: Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

AANBOD

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD 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

GEVRAAGD Basisschool De Eerste Rith is op zoek naar  
ENTHOUSIASTE OVERBLIJFOUDERS

Voor de dinsdag zoeken we twee personen, voor vrijdag 
tussen de middag één persoon.
Daarnaast zoeken we iemand die op oproepbasis wil  
komen helpen.
Tijden van 11.30 tot 13.15 uur
Ben je enthousiast, creatief, consequent en ook een  
tikkeltje sportief...... kom ons team dan versterken!  
informatie bij en reacties naar:
Willeke van de Voren, eersterithbso@inos.nl

NIEt vErGEtEN!

 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.

WOENsDaGMIDDaG 20 jULI

GrOtE BINGO IN DE 
WEstErWIEK

Op woensdagmiddag 20 juli organiseert de vrijwilligers werkgroep  
weer een grote bingo met mooie prijzen. Er worden 8 rondes gedraaid 
voor € 6,00 en een koopronde voor € 1,00. Na afloop van de bingo 
kunt u friet met een snack blijven eten of meenemen.
De zaal gaat om 13.30u open, de bingo begint om 14.00 uur. De bingo 
is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen  076-5318700.
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Via het Postcoderoossysteem profiteert u 
zonder eigen geschikt dak toch van de duur-
zame voordelen. U kunt namelijk uw deel 
van de opgewekte stroom op de zonnecen-
trale in mindering brengen van de stroom 
die u via uw energieleverancier afneemt. U 
bespaart aanzienlijk op uw energierekening. 

Reserveer 8 september 20:00 uur in 
uw agenda. Dan organiseren we de eerste 
informatiebijeenkomst in de Johanneskerk. 
U hoort meer details over de mogelijkheden 
om in te leggen en het te verwachten rende-
ment. U kunt op deze avond ook al vast 
intekenen. Betalen hoeft pas in januari 2017. 

We rekenen op een grote belangstelling dus 
wees er op tijd bij. 

Meer informatie: 

BRES:  ikdoemee@bresbreda.nl  

Duurzaam Dorp: duurzaamdorp@gmail.com 

Zonnecentrale voor Princenhage 
U boft als u in postcodegebied 4813 of 4814 woont:  u kunt mede-eigenaar 
worden van het grote zonnedak dat Princenstroom gaat leveren. De Meubel-
boulevard stelt hiervoor een groot dakoppervlak beschikbaar. 

 

 

 

Via het Postcoderoossysteem profiteert u 
zonder eigen geschikt dak toch van de duur-
zame voordelen. Bij een inleg van €1000 
bespaart u €125 per jaar op uw stroomreke-
ning. Een aantrekkelijk rendement op een 

duurzame investering.  
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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

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda
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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 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 16/17 juli. 
16de zondag door het jaar 
Zondag 11 uur. Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Paul Heye. De zomer-
zanggroep verzorgt de zang.

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 sda-
cristie van de kerk O.L.V. ten Hemelopne-
ming in Prinsenbeek.
Vrijdagavond 10 februari 2017 om 
19.00 uur: vormselviering. De vorm-
selviering heeft dit jaar plaats in de kerk 
O.LV. Vrouw ten Hemelopneming, Markt 
34 in Prinsenbeek.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere 
intentie.

Kerkdienst 17 juli:
Dienst van Schrift en Tafel. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Martin Wagen-
voorde. Tijd voor ontmoeting en een kopje 
koffie of thee na afloop van de dienst in 
het Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen zijn deze zondag welkom 
om 10.00u.; ook voor de allerkleinsten is 
er opvang geregeld.

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en  
donderdagmorgen 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

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

Vakantie predikant
Ds. Saskia van Meggelen is met vakantie 
van 17 juli t/m 11 augustus. Bij bijzonder-
heden kunt u contact opnemen met 
Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of Jan 
Noordermeer, tel. 5146896.

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

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl
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