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W I J K B L A D

Grootse plannen voor 
jeugdcarnaval in ‘t Aogje

C.C. ’t Aogje zoekt jeugdmuzikanten

een Prinses zijn. Naast de Prins(es) staan 
natuurlijk de Joffers. Misschien wil jij wel 
voorop lopen als Veldwachter of iedereen 
voor de gek houden als Nar. En natuur-
lijk is er dan nog de ministerraad die met 
iedereen in de polonaise gaat tijdens 
de feesten. Na de zomervakantie komt 
er meer informatie over de verkiezings-
avond en hoe je je kunt opgeven.

Jeugdkapel
Bij een uittredende ploeg hoort natuurlijk 
ook een jeugd Hofkapel. C.C. ’t Aogje 
is hiervoor opzoek naar muzikanten in 
de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Dus be-
speel je al een instrument, kun je noten 
lezen, kun je al een deuntje blazen en 
heb je zin om voor en tijdens carnaval de 
Jeugdprins(es) muzikaal te begeleiden?  
Meld je dan snel aan! Je kunt hiervoor 
een aanmeldingsformulier aanvragen 

bij de muzikaal leider, Peter Dudok:  
peterdudok@live.nl. Ook krijg je dan te 
horen wat je nog meer nodig hebt en  
welke zaken je van stichting C.C. ’t Aogje 
in bruikleen krijgt. De repetities zijn in het 
weekend. De exacte dag en tijd zijn nog 
niet bekend en er wordt gekeken wan-
neer de meeste muzikanten kunnen. De 
locatie voor de repetities is basisschool 
Sinte Maerte, aan de Doelen.

Prijsvraag
De werkgroep “Jeugd” van C.C. ’t Aogje 
hoopt dat er zich heel veel muzikanten 
op zullen geven. Op die manier kan de 
jeugdkapel in november flitsend voor de 
dag komen. Om een pakkende naam 
voor de kapel te bedenken wordt nog een 
prijsvraag uitgeschreven na de vakantie. 
De zomervakantie is een mooie periode 
om hier alvast goed over na te denken.

Terwijl het nog echt zomer 
moet worden zijn enkele 
enthousiaste leden van 
Stichting C.C. ’t Aogje al 
druk doende het jeugd-
carnaval een flinke boost te gaan geven 
voor het komende carnaval. Sylvia de 
Graaf, Henk Fransen, Patrick Langen, 
Arjan Mulders, Sören de Nijs, Peter 
Dudok en Jan de Craen zijn aan de slag 
gegaan om het komende seizoen een 
Jeugdraad voor ’t Aogje te realiseren.

Op zaterdag 19 november a.s. vindt een 
grandioze verkiezingsavond plaats in de 
Rabozaal van De Koe. C.C. ’t Aogje organi-
seert deze avond samen met S.K.I.P.. Deze 
verkiezingsavond is bedoeld voor alle leer-
lingen van de groepen 6 t/m 8 van de scho-
len: Sinte Maerte, de Eerste Rith, de Boom-
gaard en b.s. Effen en ook voor de kinderen 
in deze leeftijd die in ’t Aogje wonen maar 
niet op één van deze scholen zitten.

Jeugd uittredende ploeg
Op de verkiezingsavond wordt gezocht 
naar een complete jeugd uittredende 
ploeg. Een uittredende ploeg bestaat uit 
nogal wat mensen, wie zou jij met carna-
val willen zijn? Misschien wel de belang-
rijkste persoon van de uittredende ploeg 
is de Prins maar bij de jeugd kan dit ook 
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De Dorpsraad bericht
communicatie is essentieel. Ontbreekt 
deze, dan kan dat leiden tot vertraging, 
en ook tot boze en teleurgestelde men-
sen. Laten we daarom zorgen voor open 
informatie naar alle partijen, zeker naar 
de bewoners toe.

De Dorpsraad
Na de zomervakantie gaat de Dorpsraad 
zich voorbereiden op de werkzaamhe-
den omtrent vernieuwing van de riolering 
in West 2. Deze activiteiten starten in 
2017 in de Isenburgstraat.

De algemene vergadering van de Dorps-
raad staat gepland op 24 november. Ie-
dereen die interesse heeft in de ontwikke-
lingen van ons dorp in Breda is van harte 
welkom. Hopelijk kunnen we in deze ver-
gadering ook meer jongere inwoners van 
Princenhage begroeten.

In september gaat de Dorpsraad weer 
van start. Tot die tijd wenst de Dorpsraad 
Princenhage iedereen een heel fijne va-
kantie toe met veel zon!

Marian Verheij- de Graaf

We hebben in Princenhage mooie ont-
wikkelingen op de kaart gezet. Denkt u 
bijv. maar aan de woningen aan Hof ter 
Dreef, een prachtig project. De realisa-
tie hiervan is niet altijd zonder slag of 
stoot verlopen, maar de huizen staan 
er en de bewoners zijn er trots op.

De ontwikkeling op de hoek aan de Mast-
bosstraat/Dreef, de huizen waar de Yel-
low Stone Drukkerij ooit heeft gezeten en 
waar het er nu zo verpauperd uitziet, ook 
daar gaat wat gebeuren. Hierover heeft u 
al in het wijkblad kunnen lezen.

Voormalig Veolia-terrein
Een ander project is het voormalig Ve-
olia-terrein. Hier zullen de komende 1½ 
jaar 60 huizen verrijzen. Maar ook bij de 
realisatie van dit project zal veel overleg 
nodig zijn.

Communicatie is essentieel 
Alle projecten, of het nu gaat om bouw-
ontwikkelingen, riolering of her-bestraten 
kunnen alleen maar slagen als alle par-
tijen hierbij worden betrokken, en dan 
van het begin tot het eind. Een heldere 

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

Van de redactie:
U leest wijkblad nummer 40 van de 

49ste jaargang. Een jaargang waarin we 
met een geheel nieuw concept, namelijk 
geheel in full-colour en op matglanzend 
papier, het wel en wee van Princenhage 
hebben belicht. Dat werd mede mogelijk 
gemaakt door onze gouden, zilveren en 
bronzen supporters en andere adver-

teerders. We mogen gerust trots zijn op 
de vernieuwing van het wijkblad, mede 
gezien de vele positieve reacties die we 

hebben ontvangen. 

Op 1 september 2016 beginnen we aan 
de 50ste jaargang van het wijkblad Prin-
cenhage. Aan dit jubileum besteden we 
uiteraard extra aandacht. Vóór het zover 

is gaan wij genieten van ons ‘zomerreces’ 
en wensen u allen een fijne vakantietijd. 
Uw kopij voor nummer 1 van de 50ste 

jaargang ontvangen wij graag vóór  
26 augustus op het vertrouwde adres: 

wijkbladprincenhage@gmail.com.

Op onze website  
www.wijkbladprincenhage.net en 

facebook pagina gaan we in de zomer-
vakantie gewoon door dus heeft u iets 

te melden, stuur uw berichten, tips, etc. 
naar wijkbladprincenhage@gmail.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

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

zoek geweest naar de meest geschikte 
locatie om hun restaurant te gaan ope-
nen. Op traditionele wijze willen zij hun 
gasten een culinaire en culturele beleve-
nis aanbieden. Zo zullen de gastvrouw 
en bedienend personeel gekleed zijn 
in traditionele kledij. Maar ook de wijze 
van eten is geheel volgens traditie en er 
worden rituelen en ceremonies vanuit de 
Ethiopische cultuur ingezet. Overigens is 
hier voor de gasten voldoende keuze en 
is er voor wie dat zou wensen een ruime 
aansluiting met de Europese manieren,. 
De Ethiopische keuken is mild tot pittig 
gekruid en kent een gevarieerdheid van 
tal van gerechten en smaakvolle ingredi-
ënten. Een totale belevenis die moeilijk 
te verwoorden is en die u beter een keer 
zelf kunt ervaren. Houd de komende da-
gen de website van Wijkblad Princenha-
ge goed in de gaten, daarop kunt u terug 
vinden wanneer Restaurant Walia defini-
tief open zal gaan. Namens de redactie 
wensen wij Restaurant Walia heel veel 
succes toe!

Binnenkort gaan de 
deuren open van res-
taurant Walia aan de 
Heuvelstraat. Een uniek 
restaurant waar alles 
draait om het samenzijn. Een culturele 
en culinaire beleving.

Ontdekking
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik be-
trap mezelf erop dat ik toch al geruime tijd 
probeer een glimp op te vangen van wat 
er allemaal gebeurt in dat pand daar op 
de hoek aan de Heuvelstraat 144. Voor 
het gros van de lezers beter bekend als 
voormalig café Heuvelzicht. Het zal niet 
lang meer duren en we kunnen binnen 
een kijkje gaan nemen. Sterker nog, we 
zijn van harte welkom om de Ethiopische 
cultuur te ontdekken en kennis te maken 
met de eigenaren, de familie Robi. Res-
taurant Walia heeft haar naam ontleend 
aan de Ethiopische Waliasteenbok, een 
zeldzaam en bedreigd zoogdier welke 
soort alleen voorkomt in het Ethiopisch 
Hoogland. En zo zeldzaam als de Wali-
asteenbok in Ethiopië is, zo bijzonder en 
uniek is het restaurant van de familie Robi 
in Breda en mogelijk zelfs in Nederland. 
Want zo veel Ethiopische restaurants zijn 
er nog niet.

Traditioneel
De familie Robi woont bijna 12 jaar in 
Nederland. Een aantal jaren zijn zij op 

Door: Olga van Gils

Restaurant Walia
Beleef Ethiopië in Princenhage

‘Tante Betsie is gesloten en verhuist naar  
het centrum van Breda. Alle gasten bedankt 
voor de vijf jaren in Princenhage’

Dit jaar hebben wij, Maud en Lotte, 
de rubriek Kidstime voor Wijkblad 
Princenhage geschreven. Jammer 
genoeg moeten wij hiermee gaan 
stoppen. Wij gaan namelijk naar de 
middelbare school. Gelukkig heb-
ben wij opvolgers kunnen vinden. 
Namens Sinte Maerte zijn dat Jip 
en Job. Ook van basisschool de 
Eerste Rith zullen kinderen zitting 
nemen in de kinderredactie. Wij 
weten zeker dat zij weer geweldige 
pagina's gaan schrijven voor jullie! 
Wij vonden het super dat jullie onze 
rubriek lazen. Bedankt daarvoor! 
Veel plezier met de nieuwe Kidsti-
me in het jubileumjaar van Wijkblad 
Princenhage

Kidstime
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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_IberischHAL_188x135mm_WijkPhage_Robinson.indd   1 14-07-16   15:57



‘De Flier’ 

De oud-minister Vonhoff; dat is zijn opa. 
En hij is in ’t Aogje de vriendelijkste 
dokters-assistent die ik ken, Sebastiaan 
Vonhoff. Zijn opa nu in de luwte. Zijn 
nazaat Sebastiaan in dit dorp energiek 
voor velen. Met vlugge vingers duwt 
hij op de toetsen van zijn tablet en het 

COLUMN
recept van dokter Koonings van huisart-
senpraktijk de Flier, rolt eruit.

Zover is het nog niet. Ik zit te wachten 
met een pukkel op m’n rug. Voor veel 
lezers staat pukkel voor rug- of schou-
dertas om boeken in te stapelen voor 
het naar schoolgaan. Ik ben van de tijd 
van de niet mee te zeulen schooltas. Er 
zit een echte pukkel op m’n rug. Had 
ik er twee dan noemde ik ze à la Freek 
‘Schnabbel en Babbel’ naar de praat-
grage ex-voetballers Ruud Krol en Wim 
Suurbier van Ajax.

Met Berry Frijters leuk gesprek. Op 
700 leden heeft Groen-Wit geen € 
50,- contributieachterstand. Bij de club, 
die in het land een integratievoorbeeld 
is, stopt Berry als voorzitter. Is er ie-
mand te vinden tussen de Flierstraat en 
de Bieloop, dat het gebied ‘De Flieren’ 

heet? Waar Groen-Wit o.a. recruteert. 
En waar, aldus luidend: medisch cen-
trum ‘De Flier’, de dokterspraktijk, naar 
is vernoemd.

Afgeleid van vlieten d.w.z stromen. En 
van de Vlierbooom die hier over stallen 
en hokken huifde om insecten weg te 
houden. Goeie naam kortom ‘de Flier’. 
De binnendeur zwaait open. En ik mag 
mee met dokter Koonings. “Toch geen 
protheses?”, vraagt hij, voordat ik me 
neerleg. Waarschijnlijk tekent het de soe-
pelheid waarmee ik me uitvouw. “Mooi 
abcesje!”, bromt de dokter. De spuit erin 
en fijntjes duwt hij mijn bult plat. Drie 
maal daags met de douchekop erop en 
verbandje leggen. Sebastiaan zit alweer 
achter de desk. Hij tikt. Weg met die 
vervelende talgklier, dankzij ‘De Flier’.

Rinie Maas

T
A
PKom badmintonnen bij Fier!

Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Wil je je energie kwijt op een sportieve  
manier? Kom dan op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur  
badmintonnen in sporthal De Doelen. Je kunt meteen meespelen! 

Badminton is fantastisch!
• Het is een tactisch spel waarbij je vooruit moet denken
• Je leert omgaan met winnen en verliezen
• Het is goed voor je motoriek
• Je gebruikt vrijwel alle spieren bij het slaan en sprinten
• Je kunt het hele jaar spelen en eventueel aan de competitie deelnemen
• Het is supergezellig om samen te sporten
• Je krijgt training onder deskundige begeleiding
• De contributie is maar €12 per maand

Kom een keertje kijken of beter…. meteen meedoen! 
Je ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Wat heb je nodig? Zaalsportschoenen, een t-shirt en een  
sportbroek. Een badmintonracket kun je tijdelijk van de  
vereniging lenen.

Meer informatie kun je vinden op www.svfier.nl. 
Sporthal de Doelen is gevestigd aan de Doelen 7 in Princenhage.

Kom volleyballen bij Fier!
Het herenteam is op zoek naar spelers (of speelsters)  
met enige volleybal ervaring.
Wij spelen in de 5de klasse van de ORV.  
Onze trainings- en wedstrijdavond is maandag  
van 21.00 tot 22.30 uur in de sportzaal van basisschool  
De Eerste Rith, Hovenierstraat 54.

Heb je interesse?  
Maak dan een afspraak via de secretaris van de vereniging  
(secretariaat@svfier.nl) voor een kennismakingstraining.

Voor meer informatie over Fier,  
zie onze website:  

www.svfier.nl
 
 
 
 

Sportieve volleybal dames  
gezocht! 

Lijkt het je leuk volleybal te spelen? De Fier-volleybal dames 
uit Princenhage zijn op zoek naar nieuwe clubgenoten! 

Onze reguliere trainingen zijn op woensdagavond tussen 
19.00u en 20.30u in Sporthal De Doelen in Princenhage 
(Breda). Binnen onze groep is er genoeg uitdaging voor 
sportieve beginners tot en met speelsters uit de Dames 
Nevobo competitie. 

Heb je het spelletje voldoende onder de knie, dan kun je 
ook meedoen aan de ORV competitie. Deze wedstrijden 
worden fanatiek en enthousiast gespeeld op doordeweekse 
avonden, met de thuiswedstrijden op woensdag avond. 
Onze teams spelen in de 1e, 3e en 5e klasse van de ORV. 

Na inspanning is het ook tijd voor ontspanning!  
Na de trainingen en wedstrijden drinken we gezellig nog 
wat in de bar van de sporthal. :-) 
Je kunt je aanmelden bij Mariëtte Willems via e-mail  
secretariaat@svfier.nl of kom vrijblijvend een keer kijken bij 
de training. 
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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

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,-Dopper Waterfles, verkrijgbaar in rood, wit , blauw, paars, lime en roestvrijstaal.
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Bob Latchford, de altijd scorende spits
staat Kees Rijvers in de selectie. Maar 
voor onze Aogse auteur is het duidelijk 
dat de gelouterde prof met 33 interlands 
ìn dat elftal had moeten staan. In het boek 
worden we verrast met 63 verhalen, o.a. 
over Kees Kuijs, Theo Dierckx, Leo Can-
jels, Gerrie Damen, Bertus Quaars, Ati 
Graaumans, ‘Piair’, de Bouwmeesters, 
Grad Damen, en Kevin van Diermen.

Gentse Kropper
Zelfs dieren ontbreken niet. Het Sparta en 
Feyenoord-Museum hebben een meeuw. 
Een bronzen. Herinnert u zich nog de uit-
trap van doelman Eddy Treytel die van 
zijn vlucht over de Kuip een zwanenzang 
maakte? Als bij invoering van het betaal-
de voetbal in 1954 keeper Frans Goed-
hart uittrapt, tijdens de training, raakt hij 
een Gentse Kropper. Hij maakt voor sup-
portersogen een fraaie pirouette en valt 
aan de overkant in de volksbuurt op de 
klep, bezwijmd maar springlevend.
Schuin tegenover het stadion, wonend 
aan de Sluissingel 57, was Rinie als kind 
dag in dag uit te vinden bij zijn idolen 
en Cor Backx uit ’t Aogje. Zijn later idool 

Bob Latchford is een NAC-Icoon. Hij 
was een altijd scorende spits. In vier 
maanden bracht hij in 1984 NAC terug 
naar de eredivisie door de 10-1 zege 
op Veendam.

Latchford was weergaloos. De one 
handedman Ron Goodlass, Mohoro-
vic, Graham Arnold, Lurling, de Messie 
voor één dag: ze worden allemaal onder 
de loep genomen. Rinie Maas heeft het 
NAC boek, Idolen en Iconen geschreven 
waarvan de passie afspat. Hij beschrijft 
de kwaliteiten van de spelers uit het he-
den èn verleden. En…daarbij passeert 
de stad de revue. En Princenhage! Frans 
Vermeulen, woonachtig in Prinsenbeek, 
is de overal opduikende middenvelder 
van NAC, jaren zestig, uit ’t Aogje.

Gerrie Damen
En wat te denken van schoenmakers-
zoon Kees Rijvers? De toon van het boek 
is constructief. Maar hij is niet dwepend 
waar een (kei) harde kritische regel hoort. 
Over het NAC-elftal van de Eeuw heeft 
de schrijver zijn bedenkingen. Weliswaar 

Rinie Maas beschrijft NAC-Idolen en Iconen

Latchford heeft twee voetballende broers, 
van wie er één in Schotland woont. Hun 
band is warm, ondanks de Brexit.
Het boek “Bob Latchford, Idolen en Ico-
nen” is vanaf september voor € 19,95 te 
bestellen bij info@trichis.nl

het Adriaan Klaassenstraatje maar op het 
minuutplan van het kadaster van 1824 is 
de naam verbasterd tot Jan Klaassen-
straatje. Na de annexatie op 21 maart 
1942 werd deze naam bevestigd bij B.B. 
In 1972 kreeg de straat haar originele 
naam terug.

Bron: De straten van Breda door Gerard Otten

Naschrift: De (lange) Adriaan Klaassenstraat, 
die begint als zijstraat van de Zuilenstraat, liep 
oorspronkelijk door over de Ettensebaan. Bij de 
aanleg van het Heilaarpark in de negentiger jaren 
van de vorige eeuw werd het laatste stuk van de 
Adriaan Klaassenstraat veranderd in Heilaardreef.

Door B & W is op 16 fe-
bruari 1972 deze naam 
vastgesteld. Voorheen 
was het Jan Klaassen-
straatje.

Vóór 1964 begon deze straat bij de 
Haagweg; ze volgde aanvankelijk het 
tracé van de huidige Posthoornstraat. 
Reeds in 1727 wordt er bij het schouwen 
van de wegen in Princenhage gesproken 
van het Adriaan Claasen Straattien. Het 
straatje ontleent zijn naam waarschijnlijk 
aan een grondeigenaar. Nog in 1752 is 

Door: Helma Raaijmakers

Adriaan Klaassenstraat
Straatnamen in Princenhage:

Verschillende gemeenten vinden het 
belangrijk dat er plekken zijn waar in-
woners terecht kunnen voor ontmoe-
ting en contact met anderen, zo ook 
de gemeente Breda.

Deze ontmoetingsplaatsen noemen we 
Aanlopen. Een Aanloop biedt mensen 
ruimte voor bezinning en steun om weer 
in eigen kracht te komen. Dit kan door het 
ontdekken van eigen kwaliteiten, door 
een oriëntatie op lokale activiteiten of 
misschien wel door het oefenen van vaar-
digheden. De begeleider van de Aanloop 
kan met de bezoeker meedenken. Ben je 
liever zelf bezig dan kan je ook ontspan-
nende bezigheden meebrengen van huis 
zoals hand -en breiwerk of een eigen ta-
blet. Binnen elke locatie is er altijd een 
actuele krant aanwezig, klein hobby ma-
teriaal en spelletjes.

Voor de lokaties en meer informatie kunt 
u kijken op onze website dae@ggzbre-
burg.nl of Facebook; de Aanloop of mail 
naar teamaanloop@ggzbreburg.nl
In uw wijk kunt u iedere woensdag van 
9.30 tot 12.30 bij ons terecht in de Dob-
belsteen, Doelen 36, ook tijdens de va-
kantieperiode.

Team Aanloop heet 
u van harte welkom 
in de Dobbelsteen
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www.allure bloemen en planten.nl

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
Ingang winkel aan Adriaan Klaassenstraat

Aangepaste openingstijden
tijdens de vakantie. Zie onze website:

WINACTIE

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

        Te huur: Princentuin 118 
Huurprijs: €865,- per mnd. 
Servicekosten: € 110,- per mnd.  
Gelegen op de 2e verdieping 
        Te Koop: Princentuin 79 
Vraagprijs: € 225.000,- 
Servicekosten: € 222,- per mnd.  
Gelegen op de 1e verdieping 
          Voor beide appartementen geldt:  
Woonopp. : ca. 95 m² 
Aantal slaapkamers: 1 
Aanvaarding: per direct! 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   Princentuin 118 en 79  

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

Te huur: Princentuin 118
Huurprijs: €865,- per mnd.
Servicekosten: € 110,- per mnd. Gelegen op de 2e verdieping.

Te Koop: Princentuin 79
Vraagprijs: € 225.000,-
Servicekosten: € 222,- per mnd. Gelegen op de 1e verdieping.
Voor beide appartementen geldt:
Woonopp. : ca. 95 m². Aantal slaapkamers: 1
Aanvaarding: per direct!
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WOeNsdag 3 aUgUstUs

WesterWiek 
VakaNtieMiddag iN de Wijk
Zomerse cocktail
Elisabeth Westerwiek nodigt u graag uit voor een gezellige middag met een 
zomerse cocktail en een lekkere snack. Er is een gezellig samenzijn met mu-
ziek waar u andere wijkbewoners kunt ontmoeten. Voor deze middag hoeft u 
zich niet op te geven, alleen als u opgehaald wilt worden. Deze middag duurt 
van 13.30 tot 15.30 uur.

Gezelligheid in de zomermaanden 
De achterliggende gedachte is dat in de zomermaanden, waarin veel familie 
en vrienden op vakantie zijn, het thema eenzaamheid voor veel ouderen juist 
een duidelijke rol gaat spelen.

Opgehaald worden? 
We willen het voor zoveel wijkbewoners mogelijk maken om te komen. Daar-
om bieden we de mogelijkheid dat u opgehaald wordt (te voet) als u moeilijk 
ter been bent of in een rolstoel zit. Als u van deze mogelijkheid gebruik van 
wilt maken, kunt u zich inschrijven tot 22 juli 2016 via 076-5276100.

Niet VergeteN!

OPROEP

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.

24 juli zomer snoeien in park Heuvelstr/ L.v.Mertersem.  
Start 10:30 einde rond lunch. Tijdens en na gezellig samen zijn met 
kopje koffie en potluck lunch (iedereen neemt eten zoveel als jezelf 
op kunt mee)  Graag aanmelden via princenheuvel@gmail.com.  

Ook zonder aanmelding bent u uiteraard van harte welkom!

deZe Week iN

PriNCeNhOf
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 ha-
len en daarna onder het genot van een 
kopje koffie/thee napraten. Deelname 
is gratis.

MaaNdag 25 jULi 

fietstOCht

Op initiatief van de KBO kun je maan-
dag 25 juli deelnemen aan een fiets-
tocht met een afstand van 20 tot 25 ki-
lometer. Verzamelen en start om 13.30 
uur bij de ingang van Princenhof. Deel-
name is gratis.

Vrijdag 29 jULi 

WaNdeLeN
Op vrijdag 29 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 ha-
len en daarna onder het genot van een 
kopje koffie/thee napraten. Deelname 
is gratis.

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

Zaterdag 6 aUgUstUs

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 sep-
tember organiseren we weer een snoeiochtend. Start 10 uur bij de speeltuin 
aan de Pottenbakkerstraat. Meer info: www.princenhagegroen.jouwweb.nl.

 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.

ZONdagMiddag 7 aUgUstUs

MUZiekMiddag 
eN BiNgO iN de 

WesterWiek
Op Zondagmiddag 7 augustus is er weer een muziek-
middag in de Westerwiek met optreden van TOMMY 
LIPS. Deze is bekend van radio en TV-Brabant. In de 
pauzes draaien we totaal 4 rondes bingo met mooie prij-
zen. De zaal gaat om 13.30u open, we beginnen om 
14.00 uur en deze middag eindigt om ongeveer 16.15u. 
De entree is € 5, - Dit is inclusief de bingo. Deze mid-
dag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen 076-
5318700.

WOeNsdag 17 aUgUstUs

grOte BiNgO iN 
de WesterWiek
Op woensdagmiddag 17 augustus orga-
niseert 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 blij-
ven eten of meenemen. De zaal gaat om 
13.30u open en de bingo begint om 14.00 
uur. De bingo is voor iedereen toeganke-
lijk. 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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Doe mee met Princenstroom  
U boft als u in postcodegebied 4813 of 4814 woont:  u kunt mede-eigenaar 
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boulevard stelt hiervoor een groot dakoppervlak beschikbaar. 
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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

 
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
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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

Kerkdiensten Johanneskerk zomerpe-
riode (10.00u.)
24 juli: Dienst van Woord en Gebed. Dhr. 
G. Bosma.
31 juli: Johanneskerk gesloten. U bent 
welkom in de Grote Kerk
7 augustus: Dienst van Woord en Gebed. 
Ds. Martin Wagenvoorde.
14 augustus: Johanneskerk gesloten. U 
bent welkom in de Grote Kerk
21 augustus: Dienst van Woord en Ge-
bed. Ds. J.v.d.Zee-Vroegindeweij

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK

28 augustus: Dienst van Woord en Ge-
bed. Ds. Saskia van Meggelen
4 september: Dienst van Woord en Ge-
bed. Ds. Martin Wagenvoorde.
11 september: Johanneskerk gesloten. 
Startzondag in de Markuskerk/Hooghout 
96 (Aanvang 9.30u)

Zomerdiensten Grote Kerk rond het 
Zonnelied van Franciscus (10.30u.)
31 juli: Broeder Wind. Ds. Evelyn Quaak
7 augustus: Zuster Water. Ds. Marlies 
Schulz en ds. Louise Pondman
14 augustus: Broeder Vuur. Ds. Saskia 
van Meggelen
21 augustus: Moeder Aarde. Ds. Eward 
Postma.
Tijdens deze diensten is kinderopvang 
aanwezig.
Vakantie:
Van 17 juli t/m 11 augustus is ds. Saskia 

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

van Meggelen met vakantie. Bij bijzon-
derheden kunt u contact opnemen met 
Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of Jan 
Noordermeer, tel. 5146896.

Voor uw agenda
· 11 september 9.30u. Startzondag in de 
Markuskerk
· 21 september 19.30u. Herfstavondzang

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag- t/m donderdagmorgen van 
09.30 tot 12:00 u.. De Straatraad komt 
bijeen op woensdagmorgen van 09.30 tot 
11.30 u.. Meer informatie vindt u op www.
annahuis.nl en www.straatkrantbreda.nl

Tenslotte
Iedereen een goede zomertijd toege-
wenst!

Zondag 31 juli 11.00 uur. St. Martinus 
Princenhage
Zondag 7 augustus 11.00 uur. H. Moeder 
Gods Effen
Zondag 14 augustus 11.00 uur. St. Marti-
nus Princenhage
Maandag 15 augustus 10.00 uur. St. 
Martinus Princenhage
Zondag 21 augustus 11.00 uur. H. Moe-
der Gods Effen
Zondag 28 augustus 11.00 uur. St. Marti-
nus Princenhage
Misintenties
Zondag 7 augustus 11.00 uur. Overl. fam. 
Sprenkels
Zondag 14 augustus 11.00 uur. Marie van 
Haperen
Engelse viering
Zondag 14 augustus om 14.00 uur bent u 
van harte welkom in de Engelse viering, 
waarin pater Savio zal voorgaan.

In memoriam: Wim Nooren
Wim is geboren op 5 februari 1943. Uit het 
gedachtenisplaatje: ‘Wim groeide op in een 
groot gezin in Princenhage. Zijn grootste ge-
luk vond hij bij Diny, met wie hij 6 juli 1968 
trouwde. Meer dan 52 jaar waren zij onaf-
scheidelijk. Uit hun huwelijk zijn twee kinde-
ren geboren, Wim en Didy. Samen met Diny 
heeft hij vol passie gewerkt aan het familie-
bedrijf. Kwaliteit en vakmanschap stonden bij 
hem zeer hoog in het vaandel. Wim was voor 
zijn drie kleinkinderen een fantastische opa. 
Een van zijn grootste passies was volleybal, 
niet alleen als speler maar ook als trainer was 
hij jaren actief. Hij genoot van zijn grote lief-
de, zijn gezin, de natuur, zijn vogels, de zee 
en de bergen. Vooral in de bergen voelde hij 
zich thuis, hij wandelde er graag en genoot 
van het vissen op forel. Na een kortstondige 
ziekte is hij plotseling overleden op 29 juni 
2016’.

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: 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 Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten 
Tijdens de vakantieperiode is er in de Na-
zarethparochie op zondag maar één vie-
ring volgens onderstaand rooster:
Zondag 24 juli 11.00 uur. H. Moeder Gods 
in Effen
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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.

Korting tot wel 50%!
              

                
/zezmodebreda

zezmode_breda

APPELFLAPPEN 
40% KORTING

 JUBILEUM GEFELICI TEERD


