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Nieuw in Princenhage: De Haagse Apotheek
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Ik heb bij verscheidene apotheken ge-
werkt totdat ik door Louis benaderd ben 
om beherend apotheker te worden van 
‘De Haagse Apotheek’. Enthousiast heb 
ik ja gezegd, sowieso omdat het in mijn 
ervaring veel prettiger is om bij een zelf-
standige apotheker te werken. Wij streven 
ernaar om niet alleen kwaliteit te leveren, 
maar proberen nog dezelfde dag en als 
het niet anders kan de volgende dag, de 
voorgeschreven medicijnen te leveren, let 
wel, zonder lange wachttijden! Bovendien  
– en dat is voor de mensen die bij ons 
aansluiten heel belangrijk – werk ik samen 
met een kwalitatief hoogstand team”.

Teamleider Christel
Ook Christel heeft al 34 jaar ervaring in 
haar werk. “Ik heb een HBO-opleiding tot 
farmaceutisch consulent gevolgd en ben 
ook gediplomeerd drogist. Alles draait 
bij ons om persoonlijke benadering. Een 
goed advies bij het verstrekken van ge-
neesmiddelen is letterlijk en figuurlijk van 
groot belang. Door een goede medicatie-

begeleiding kunnen vele ziekenhuis-
opnames worden voorkomen. Als een 
patiënt een geneesmiddel niet verdraagt 
produceren wij medicijnen ‘op maat’, om-
dat deze tegenwoordig namelijk groten-
deels op industriële schaal worden gepro-
duceerd, waardoor het voorkomt dat artsen 
specifieke geneesmiddelen voorschrijven 
die niet standaard verkrijgbaar zijn”.

Zicht op de toekomst
“Wij richten ons op de toekomst”, aldus 
Louis van den Reek. “We starten een 
herhaalservice, dat wil zeggen dat de  
apotheek signaleert wanneer uw medicatie  
(bijna) op is en het recept bij de arts regelt. 
Bovendien gaan we een 24-uurs service  
geven, zodat mensen op elk moment  
geneesmiddelen kunnen krijgen. Voor nu 
geldt dat u rustig binnen kunt lopen om 
kennis te maken. Er ligt dan een aardig-
heidje voor u klaar”.

De redactie wenst ‘De Haagse Apotheek’ 
een gezonde toekomst.

Na het vertrek van apo
theker Ruud van Loon 
heeft het pand aan de 
Pastoor van Spaandonk
straat lange tijd leeg gestaan. Apo
theker Louis van den Reek (66) heeft 
als nieuwe eigenaar van ‘De Haagse 
Apotheek’ op 7 juni jl. de deuren voor 
het publiek weer open gezet.

Louis van Reek is een ervaren apotheker 
die al 35 jaar in het vak zit. “In de afgelopen 
30 jaar heb ik verscheidene apotheken in 
de stad geleid, te beginnen met apotheek 
Heidema, die, na door mij overgenomen 
te zijn, apotheek Van den Reek werd. 
Daarna ben ik gefuseerd met apotheek 
Van den Berg aan de Ginnekenweg. Ver-
volgens was ik medeoprichter van apotheek 
Woltermann in de IJpelaar. Ik vind het een  
leuke uitdaging om in Princenhage aan  
de slag te gaan en prijs me gelukkig dat ik 
samenwerk met een geheel nieuw team 
waarvan Paul Stoutenberg de beherend  
apotheker is. Christel is de teamleider 
en Esther, Saskia en Sandra apothekers-
assistentes. Stuk voor stuk ervaren mensen 
die patiënt- en klantvriendelijk werken. 
De sollicitatieprocedure voor een onder-
steunend medewerker m/v loopt nog. In de 
aanloop naar de opening van ‘De Haagse 
Apotheek’ zijn al de benodigde contacten 
met artsen en verzekeraars gelegd, zodat 
we optimaal kunnen samenwerken”.

Beherend apotheker Paul Stoutenberg
Paul is eveneens een ervaren apotheker 
en zit 33 jaar in het vak. “Zo’n 20 jaar heb 
ik in Rotterdam een eigen apotheek gehad. 

Door: Helma Raaijmakers

Van links naar rechts: Sandra, Paul, Christel, Louis, Esther.



dat in 1927 het straatnaamplaatje van de 
gevel wordt geschroefd en de steenweg 
van Ginneken naar Princenhage ineens 
Burgemeester de Manlaan heet.

Verdwenen
Was Schrauwenhof in plaats van burge-
meester Schrauwenhof misschien nog 
een te aanvaarden ‘Franse slag’ van de 
nieuwe generatie ambtenaren te noe-
men. Wat hier gebeurde was smadelijker 
tot de dag van vandaag. Burgemeester 
Schrauwenlaan werd uitgeveegd. Hij be-
stond niet meer. Was het de bal die de 

gemeente Breda naar hem terugkaatste 
omdat hij had gepleit dat dit gedeelte in 
1927 niet door de gemeente Breda zou 
worden geannexeerd? Schrauwen wilde 
niet  zijn naam voor Princenhage behou-
den. Maar het gebied omwille van beleid. 
Want alle brakken gingen van de Tonne-
kensbuurt, de later ingebrachte toenaam, 
naar de Princenhaagse scholen. Hoe het 
ook zij. Volgens Rud Smit om het in het 
kader van de viering van 75 jaar Princen-
hage dorp in Breda te streven naar eens 
stukje Princenhage in Breda. Dus voluit 
‘Burgemeester Schrauwenhof’.

In de schaduw van het 
Mastbos gelegen in 
het Montensbos is het 
Schrauwenhof een in 
de jaren tachtig voor villa’s prachtig 
verkaveld terrein. Maar de naam klopt 
niet! 

Rud Smit, de vliegende emeritus pastor, 
die op zondag parochiële bijstand ver-
leent tussen Bergen op Zoom en Breda, 
heeft die zondagmorgen gepreekt over 
de opwekking van Chaim door Jezus.  
Een verbazingwekkend verhaal.

Vernoemd
Nu doet hij ons, niet zo heftig maar ook 
verbazingwekkend, het hele verhaal 
over Schrauwen uit de doeken. Zijn over-
grootvader, (1835-1916) heette Antonius 
Schrauwen. Burgemeester van Princen-
hage van 1882-1904,  twee en twintig jaar 
aaneen, Een man met grote verdiensten 
voor Princenhage.  Schrauwen liep naar 
zijn werk op het stadhuis. Want hij woon - 
de in de Liebosstraat rond het eiland waar-
over het Princenhaagse Museum heden 
een fraaie expositie heeft. Die expo geeft 
zicht op burgemeester Schrauwen. Om-
streeks1923 viel hem postuum de eer 
te beurt dat er een laan naar hem werd 
genoemd die van de lommerrijke omstre-
ken naar Princenhage leidde en de naam 
kreeg: Burgemeester Schrauwenlaan. 
Het mysterieuze feit doet zich echter voor 

Door: Rinie Maas

Rud Smit en Helma Raaijmakers in het Princenhaags museum.

‘Herstel burgemeester Schrauwen in ere!’
Pleidooi van pastor Rud Smit aan gemeente Breda

Burgemeester Sutoriusstraat als laatste aan 
de beurt is. Vanaf 2018 komen de andere 
wijken aan de beurt. Wij zijn ons ervan 
bewust, dat een en ander bij de bewoners 
voor de nodige overlast kan zorgen. Daar 
staat tegenover dat tijdens de werkzaam-
heden, al naar gelang de wensen van 
bewoners, structurele zaken aangepast 
kunnen worden. Om maar een voorbeeld 
te noemen: in de Vogelschoot zijn paaltjes 
weggehaald, die daar volkomen overbodig  
stonden”. In verband met plannen voor 
aangepaste groenvoorziening heeft  
Princenhage Begroot om een totaalover-
zicht aan de gemeente gevraagd, maar 
heeft deze nog niet gekregen.

Klimaatverandering
Uit de zaal kwam de vraag: “Is er bij riool-
vervanging rekening gehouden met 
de klimaatverandering, waardoor meer 
hemelwater moet kunnen worden op-

gevangen?”. “Nee, maar dat is ook niet 
nodig, omdat er 20 jaar geleden al on-
dergrondse bassins zijn aangelegd, die  
dat kunnen opvangen. Overigens is het 
riool dubbelzijdig, één voor hemelwater-
afvoer en één voor vuil waterafvoer. Wij  
pleiten wel voor meer groen in de voor-
tuinen. Betegelde tuinen kunnen het water 
niet afvoeren! Veel grond in Princenhage 
bestaat uit leemlagen, die worden weg-
gehaald om meer drainage te krijgen”.

Inventarisatie
Op tekeningen van de wijk konden bewo-
ners aangeven wat zij aangepast zouden 
willen zien. In één avond wordt dat niet 
duidelijk. Een werkgroep gaat in samen-
werking met Dorpsraad de wensen van 
bewoners coördineren.

www.breda.nl/onderhoud en 
www.breda.nl/contact

Dinsdagavond 14 juni 
kwamen belangstellen
den in de Koe luisteren 
naar voorlichters van 
de gemeente Breda om
trent de plannen om in maart 2017 een 
aanvang te maken met het vervangen 
van de riolering in BredaWest. De ge
meente wil zoveel mogelijk rekening 
houden met wensen van de bewoners 
omtrent structurele veranderingen.

Deze avond was bedoeld om een en 
ander te inventariseren. Projectmanager 
Manuela van Leeuwen en wijkmanager 
W. Kerkhoven lichtten toe: “Tot 2020 
staat rioolvervanging in Princenhage op 
de planning. In Breda West 2 beginnen 
de werkzaamheden in maart 2017 bij de 
Isenburgstraat en Kesselloop, terwijl de 

Door: Helma Raaijmakers

Riolering Breda-West 2 wordt vervangen
Betonrot in de leidingen
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SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

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

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Bewoners Burgemeester 
Luysterburghstraat keer 
op keer verrast

“Met constructief overleg valt er nog een hoop te verbeteren”

de gemeente en de projectontwikkelaar 
op een positieve manier betrokken in  
het proces. In lijn met het raadsbesluit 
hebben wij de gemeente herhaaldelijk 
gevraagd drie zorgpunten uit te werken. 
Te weten de inrichting van het groen en 
de speelplek, de ontsluiting van onze 
straat en de inrichting van de bouwplaats 
met het oog op de veiligheid en minima-
lisering van de overlast voor omwonen-
den”, aldus de betrokken bewoners.

Bouwplaats
Doordat de communicatie uitbleef werden  
de bewoners vorige week verrast door 
het ontruimen van de bomen en het 
weghalen van de speelvoorzieningen. 
“Inmiddels hebben we van de project-
ontwikkelaar de concept-tekening van 
de inrichting van de bouwplaats mogen 
ontvangen. Deze heeft de ontwikkelaar 
reeds eerder naar de gemeente gestuurd, 
maar ook de projectontwikkelaar heeft 
hier (nog) geen reactie op gekregen. Dit 
is zo jammer, want in onze ogen valt er 
met een constructief overleg aan de in-
richting van de bouwplaats een hoop te 
verbeteren”, klinkt het overtuigend. Als 
klap op de vuurpijl werd een deel van 
de bewoners van de straat begin juni 
ook nog verrast met de mededeling dat 
er voor hen een straatnaamwijziging aan 
zit te komen. “Als bewoners hebben wij  
direct gereageerd (met alternatief) richting 
de gemeente. Spijtig genoeg hebben we 
tot op heden nog geen reactie mogen 
ontvangen.”

Zo kan het ook
Het kan ook anders. Bij het onlangs op-
geleverde project ‘Op Dreef in Princen-
hage’ hebben de ontwikkelaar en de 
gemeente de inwoners van Breda actief 
betrokken bij de ontwikkeling. “Dit soort 
voorbeelden sterken ons om de dialoog 
te blijven zoeken.”

Vorige week hebben 
we op onze website en 
op Facebook melding 
gemaakt van de ge
brekkige communicatie 
van de gemeente Breda 
en Ontwikkelingscombinatie NBU / 
MaasJacobs. Het betreft de bouw
activiteiten in de Burgemeester Luys
terburghstraat en omgeving. Was er 
in een eerder stadium nog alle ruimte 
voor de positieve dialoog. Nu werden 
zonder enige vorm van overleg de 
speeltoestellen geruimd en 10 bomen 
uit de grond getrokken. Het bericht 
van Wijkblad Princenhage heeft er in 
ieder geval toe geleid dat bewoners, 
de Dorpsraad en wethouder Van Lun
teren (SP) deze week wel met elkaar in 
gesprek gaan.

Vorige week roemde wethouder Patrick 
van Lunteren nog de coöperatieve hou-
ding van de gemeente inzake een bouw-
project op het terrein van het oude zwem-
bad De Wisselslag. In zijn blog geeft hij 
bewoners het advies om vooral samen te 
werken met de gemeente. En juist deze 
samenwerking is waar het volgens een 
groep bewoners van de Burgemeester 
Luysterburghstraat momenteel aan ont-
breekt.

Drie zorgpunten
In het project Remise Breda Princenhage  
wordt hard gewerkt om 60 woningen te 
realiseren. “Wij hebben geen bezwaar  
tegen de komst van deze woningen. 
Waar het ons om gaat is dat de kwaliteit 
van wonen voor de huidige bewoners ge-
waarborgd wordt. Tot en met het raads-
besluit van 4 februari jl. - waarmee het 
definitieve bestemmingsplan werd aan-
genomen - zijn wij als bewoners door 

Door: Ron van Zundert
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uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA

PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

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

Twee benen  
op de grond… 

Soms wil ik iets te stoer zijn. Dat duurt 
gelukkig nooit lang, meestal word ik 
binnen no-time weer keihard met twee 
benen op de grond gezet. Voorbeeld:

Van een maat had ik in ruil voor een 
kratje bier een racefiets gekregen. Ik 

COLUMN kreeg er zelfs een heus Rabo shirt met 
zo’n enge broek bij. Ook een paar speciale 
clipschoenen. ‘Hoe werkt dat?’ vroeg ik. 
‘Heel simpel,’ zei hij, ‘je duwt je schoen 
met de punt naar beneden in het clipje 
en klik… klaar is Kees!’
Stoer besteeg ik die avond mijn stalen 
ros. Na eerst twee keer de terrassen 
op de Haagsemarkt te zijn gepasseerd 
(gezien worden!) werd het tijd voor 
het echte werk: het buitengebied. Bij 
de oversteek naar de Rith stond echter 
het stoplicht op rood. Potverdorie! Mijn 
maat had wel uitgelegd hoe ik mijn 
schoenen vast moest klikken maar niet 
hoe ik ze los moest krijgen. Ik maakte 
slagzij. De enige redding was de paal 
van het verkeerslicht. Om een lang  
verhaal kort te maken: ik hing als een 
soort slappe vaatdoek om die paal heen 
gevouwen en tot overmaat van ramp 
kwam er (uiteraard!) een groep wiel-
renners voorbij waarvan er eentje riep: 
‘Gij fietst zeker nog niet zo lang?!’

Een flater van hetzelfde kaliber sloeg 
ik in het Belgische Hoogstraten. Gehoor 
gevend aan een ontluikende midlife- 
crisis, had ik een motorfiets aangerukt. 
Compleet met pak en blitse helm. Na een 
eerste lange rit stapte ik op een snikhete 
zomerdag zo breed mogelijk een bomvol 
terras op. Kruising tussen stoere motor-
agent en vooraanstaand Satudarah lid! 
Bewonderende blikken van de dames... 
‘Wat wilt u drinken?’ Ik bestelde een cola.
Nonchalant deed ik mijn jack open, en 
wilde vervolgens mijn helm af zetten… 
Natuurlijk werd hier van hogerhand een 
stokje voor gestoken. Ik kreeg het riempje 
van de helm met geen mogelijkheid los!  
Ziet er raar uit hoor, bij 28 graden je 
helm op houden op een terras… ‘Heeft u 
een rietje?’

Ronald Huismans
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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

Eerste	  volgende	  plaatsing	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Volgende	  plaatsing	  

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,-

EK voetbalplaatjes �����������������������������������
������������ bij 3 pakjes GRATIS limited card
����������� of  bij 5 pakjes GRATIS maxicard
EK stickers met figuurtje ����������������� 3�50
Pokemon ���zomertin met 4 pakjes 24�99
blikje los ��������������������������������������������� 5�00
elektr. vliegenmepper ����������������������� 2�99
dopper ���������������������������������������������� 12�50
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Het  zomerfruitseizoen zit er weer op…. 
 

Tot kerstmis is onze winkel nog open op woensdagmiddag en zaterdagochtend met 
appels en peren rechtstreeks van de kweker, onze beroemde sauzen en jams, echte 
honing, het lekkers van MiaVita, en in de diepvries heerlijke soep en wild. 

In maart verwachten we weer de eerste aardbeien en gaat de winkel weer open.. 
Wij danken al onze klanten voor hun aankopen, en wensen iedereen fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2016. 

 

 Rene en Angela van Haperen,  

 Rithsestraat 128,  Breda.  

        Tel 076  5142214    

   www.zomerfruit.net  

Mmm, frambozen!  
Het lekkerste zomerfruit.
Vanaf nu hebben wij voor u weer elke dag verse 
frambozen en blauwe bessen. Er zijn nog steeds 
lambada’s, naast de gewone hollandse aardbeien. 
Natuurlijk alles vers uit eigen kwekerij.
Ook tijdens de afsluiting van de Rithsestraat zijn we 
per auto bereibaar via omleiding Route A, vanaf de  
Ettensebaan rijdt U door tot aan afslag LIES –  
Sprundelsebaan – Bijloopweg je.

Kom eens langs, en laat U verrassen door het assortiment 
van onze boerderijwinkel, met groenten en bloemen uit 
eigen tuin, en lekkers van collega’s uit de buurt.

Vanaf juli zijn wij op zondag gesloten.

Rene en Angela van Haperen,
Rithsestraat 128, Breda.
Tel 076 5142214
www.zomerfruit.net

Theater Roes: 
Cinderella, van 
Breda naar 
Broadway
Op zaterdag 2 juli zal muziektheater-
gezelschap Roes in de Koe een voor-
stelling brengen met de titel “Cinderella, 
van Breda naar Broadway”. Het belooft 
een sprookjesachtige voorstelling te wor-
den over ambities, liefde, hoogmoed, 
hebzucht, passie, afgunst en wraak. Zal 
Cindy’s droom om ooit te schitteren op 
Broadway in vervulling gaan? Kaarten 
kosten € 15,80 en zijn verkrijgbaar via 
www.ticketkantoor/shop/cinderella. Aan-
vang: 20.00 uur. Via facebook pagina van 
Roes, www.facebook.com/roescinderella 
kunt u kennis maken met de spelers en de 
eerste beelden zien van de voorstelling.

lunchroom ben begonnen wisten de men-
sen de Tante Betsie te vinden. In die vier en 
een half jaar is er een vaste klantenkring 
ontstaan, waar ik warme herinneringen 
aan heb. Voordat ik op 15 juli voor het 
laatst open ben in Princenhage, hoop ik 
dan ook dat velen nog even binnen wil-
len komen. Vanzelfsprekend heet ik jullie 
vanaf eind augustus van harte welkom in 
‘Tante Betsie Stadskamerlunchroom’.

Tante Betsie Stadskamerlunchroom
“Ik ga mijn intrek nemen in de vroegere 
pastorie van de St. Antoniuskathedraal in 
de St. Janstraat, die voorheen lunchroom 
‘De Stadskamer’ heette. Momenteel is al 
begonnen met de transformatie van ‘De 
Stadskamer’ naar ‘Tante Betsie Stads-
kamerlunchroom’. De sfeer zoals u die 
in Princenhage gewend bent, zal zoveel 
mogelijk gehandhaafd blijven. Ik ben wel 
blij daar meer ruimte te hebben, ook voor 
feesten en partijen, en ook de tuin biedt 
meer mogelijkheden. Al zal ik Princenhage 
missen, ik hoop, en dat geldt ook voor 
mijn medewerkers, jullie terug te zien bij 
Tante Betsie in de stad”.

In 2011 is Elleke Rens 
aan de Haagsemarkt 11 
komen wonen. Een half 
jaar later maakte zij haar 
droom waar om een eigen lunchroom  
te beginnen. Vrijdag 15 juli sluit zij  
Tante Betsie en verplaatst deze naar 
de binnenstad.

Elleke Rens noemde de zaak naar haar 
tante Betsie, een joviale en gastvrije 
vrouw, waar zij en haar familie graag  
logeerden. “Tante Betsie was voor mij 
van kinds af aan een inspiratiebron. Zij 
hield van alles wat met de natuur te maken 
had, verbouwde zelf haar groenten en 
maakte van het fruit in haar tuin appel-
moes en jam. In de sfeer van toen heb ik 
ook de lunchroom ingericht en ben met 
de verkoop van nostalgische brocante 
begonnen. Vanaf het begin heb ik me 
helemaal thuis gevoeld in Princenhage  
en vond het een voorrecht om in dit  
prachtige huis aan de Haagsemarkt te 
wonen. Vanaf het moment dat ik met de 

Door: Helma Raaijmakers

Tante Betsie verhuist 
naar binnenstad

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 
onderhoudsbeurt. De beide perkjes aan de Scharenburgstraat 
staan op het programma. Daarnaast zullen we weer onkruid  
verwijderen rondom het hondenuitlaatveld, bij de bakken en 
vlinderstruiken. We wilden dit samen gaan doen op zondag 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 werk-
zaamheden, met een potluck lunch af te sluiten. Een potluck is 
een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen wat te eten en te 
drinken meebrengt en dat deelt alle andere aanwezigen. De be-
doeling is dat je ongeveer zoveel meeneemt als je zelf (en de 
mensen die je meeneemt) opeet en drinkt. De organisatie 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 gerust aan! Voor vragen kun je 
terecht bij princenheuvel@gmail.com.

Onderhoud 
Princenheuvel park
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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...!

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

 
 
 

  

 Als aankoopmakelaar begeleiden wij u  
gedurende het volledige aankooptraject.  
 
 1. heeft vakkundige kennis van de  
      regionale woningmarkt… 

 

                 2. is alert op addertjes onder het gras… 
 

                 3. zorgt ervoor dat u niet te veel betaalt… 
 

              4. neemt u al het regelwerk uit handen… 
 

              5. is er voor ù en ù alleen… 
 
      PROFESSIONEEL ADVIES  
    VERDIENT ZICH ALTIJD TERUG 

 
                          

   
 
 

 
 
 
 

 
 

                    

     Tel.: 076-522 71 94 
 

www.lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsensweep.nl 

        Lambregts en Sweep        
      Makelaardij wenst u… 
   5 goede redenen om een NVM-     
aankoopmakelaar in te schakelen… 
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Zaterdag 25 jUNi

repair Café iN de 
dObbeLsteeN

Op zaterdagmiddag 25 juni kunt u vanaf 12.00 tot 16.00 uur weer  
terecht in de Dobbelsteen waar deskundigen aanwezig zijn voor  
allerlei reparaties aan o.a. kleine huishoudelijke apparaten, kleding, 
fietsen, speelgoed, sieraden en horloges. U dient zelf wel aanwezig  
te zijn en te blijven tijdens de reparaties. De reparaties zijn gratis,  
behoudens de onderdelen of materialen. Een kleine donatie als dank 
voor de reparatie is altijd welkom. Als u een naaimachine te repareren 
hebt is het raadzaam dit vooraf te melden aan Henk Oomen.

Ben je zelf deskundig of wilt u graag meehelpen, neem dan contact op 
met de coördinator, Henk Oomen via henk.oomen1948@hotmail.com 
of op telefoonnummer 06-15242474. Deze bijeenkomst is de laatste 
voordat de grote vakanties beginnen. De eerstvolgende bijeenkomst 
staat gepland op zaterdag 24 september.

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 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

TE KOOP:
NIEUWE AARDAPPELEN EN GESCHRAPTE KRIEL

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

Zaterdag de gehele dag.  

Prikkers-wb35.indd   1 17-06-16   21:47

 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.

Niet VergeteN! deZe WeeK iN

priNCeNhOf
Zaterdag 25 jUNi 

biNgO

Op zaterdag 25 juni laat KBO in  
samenwerking met WIJ de balletjes 
weer rollen tijdens deze laatste KBO 
Bingo voor de vakantieperiode. In 
maar liefst 11 rondes zijn er mooie  
prijzen te winnen. Kosten € 8,00 (KBO 
leden  € 6,00). Aanvang 13.30 uur. Zaal 
open 13.00 uur. De volgende bingo is 
in augustus.

MaaNdag 27 jUNi 

fietseN

Op initiatief van de KBO kun je maan-
dag 27  juni deelnemen aan een fiets-
tocht met een afstand van 20 tot 25  
kilometer. Verzamelen en start om 
13.30 uur bij de ingang van Princenhof. 
Deelname is gratis.

Vrijdag 1 jULi 

WaNdeLeN

Op vrijdag 1 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 rolla-
tor kunnen mee. Lekker en frisse neus  
halen en daarna onder het genot van 
een kopje koffie/thee napraten. Deel-
name is gratis.

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

ZONdag 26 jUNi

jaarafsLUitiNg  
iN MartiNUsKerK
Op zondag 26 juni om 11.00 uur is er een  
familie-slotviering in de Martinuskerk. Het is 
een bijzondere viering, waar alle koren aan 
meewerken en waar speciale aandacht is voor 
de kinderen. Het thema van de viering is: ‘Kijk 
eens bij de buren’.
De kinderen starten net als iedereen in de 
kerk en gaan na het welkom (evt. met (groot)
ouders) naar de miniviering in de tent op de 
kerkweide. 
Na de viering zijn alle aanwezigen van harte uit-
genodigd voor een gezellig samenzijn op de 
weide naast de kerk. Voor live-muziek wordt 
gezorgd en voor de kinderen staat er een 
springkussen!

s.K.i.p. 
KiNderWeeKeNd 

2016 
Op zaterdag 9 en zondag 10 juli is het weer  
een heel weekend feest voor de kinderen uit 
Princenhage. Op de Dorpswei staan leuke, 
spectaculaire en uitdagende attracties opgesteld. 
Na het spelen mag iedereen blijven eten en is 
er een bingo! Na het eten is er voor de oudere 
kinderen een disco en eindigen we de zaterdag 
met een overnachting voor de groepen 7 en 8!
Op zondag is iedereen vanaf 13.00 welkom en 
zal worden gevuld met de spelletjes, en een 
verrassingsbezoek!

Je kunt je nog inschrijven tot 26 Juni.
Tot S.K.I.P.
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Balans tussen lichaam & geest
Passie in Princenhage: Praktijk voor Holistische Massagetherapie

praktijk aan haar woning in Belcrum en 
later in Princenhage te hebben gehad, 
heeft Chantal sinds 2012 haar praktijk 
gevestigd aan de Doctor Struycken-
straat. In het voormalig Gemeenschaps-
huis van De Heuvel zit sinds enige jaren 
Yogasite gehuisvest. Chantal is daar een 
inspirerende samenwerking mee aange-
gaan.

Aandacht voor jezelf
Chantal is dankbaar dat ze iets voor  
mensen kan betekenen en met haar 
massagetechnieken nodigt ze je uit om 
zonder oordeel naar jezelf te kijken. Zij 
masseert vanuit een holistische visie. 
Het holisme komt van het Griekse woord 
´holos´ wat ´volkomen´ betekent. Het gaat 
ervan uit dat alles met elkaar samen-
hangt. Voorafgaand aan de massage 
vind een gesprek plaats waarin aan-
dacht is voor hoe iemand zich voelt en of 
er specifieke klachten zijn.  De massage 
is er niet zozeer op gericht om de klacht 
weg te masseren, maar om met gecon-
centreerde aandacht voor jezelf te verstil-
len en zodoende ruimte te creëren.  Deze 
massagetechniek zorgt voor een balans 
tussen lichaam en geest en is genees-
krachtig voor het gehele lichaam.

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 
een dame uit Princenhage, een dame 
met een passie.

Chantal Sas werkte jarenlang bij Holland 
Casino. Na een periode van ziekte kreeg 
ze het inzicht een ander pad te moeten 
gaan bewandelen. Ze ging dan ook op 
zoek naar wat ze wilde en wie ze werke-
lijk was. Ze ging bewust kiezen voor dat 
wat goed voelde en kon daardoor oude  
patronen doorbreken. Chantal besloot 
haar hart te volgen en de vierjarige  
opleiding tot massagetherapeut te gaan 
volgen bij de ´Holos Academie voor  
Massagetherapie´. Na eerst een massage-

Door: Olga van Gils

Snoeien 
tegen 
Kanker
Heeft u een ‘Taxus’ in uw tuin die  
nodig een snoeibeurt kan gebruiken?  
Gooi het snoeisel dan niet weg, maar 
verzamel het en lever het in. In deze 
plant zit namelijk het stofje ‘Baccatine’, 
dat gebruikt wordt om chemokuren te 
produceren.

De taxushaag die bruikbaar is, groeit 
voornamelijk in West-Europa. Het is daar-
om belangrijk dat wij in Nederland elke 
jaar zo veel mogelijk snoeisel ophalen.

Steentje bijdragen
De stuurgroep Diaconie van de ge-
zamenlijke parochies Prinsenbeek en 
Nazareth nodigt u van harte uit om ook 
mee toe doen aan deze actie. Samen 
met de gehele parochie willen we onze 
schouders zetten onder dit project en 
ons steentje bijdragen aan dit landelijk 
initiatief.U kunt uw snoeisel in de periode 
van nu tot 31 augustus, op werkdagen 
van 08.30-12.00 uur inleveren op:
Charles Petitweg 43, 4827 HJ  Breda
Spinveld 2-14, 4815 HS  Breda
Tuinzigtlaan 5, 4813 XH  Breda

Waar u even op moet letten:
- alleen (dunne)jonge twijgjes zijn geschikt
- het snoeisel moet droog zijn
- er mag geen zand, steentjes of andere 
vervuiling in het snoeisel terecht komen.

Laat u het ons weten als u meedoet?  
Dat kan via het volgende mailadres:  
georgehabra@hotmail.com

Kiezen voor jezelf
In onze maatschappij waarin we steeds 
meer moeten, alsmaar sneller en meer, 
altijd bereikbaar en online zijn is een  
holistische massage bij Chantal Sas een 
moment om even bewust te kiezen voor 
jezelf en volledige aandacht te hebben. 
Voor vrijblijvend contact kunt u Chantal 
bereiken via: chantal.sas@ziggo.nl

“Je bent nooit wezenlijker, 
dieper jezelf dan wanneer je stil bent” 

(Eckhart Tolle)
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COLOFON

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

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 25/26 juni. 
13de zondag door het jaar 
Zondag 11 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint.

Misintenties 
Zondag 11 uur. Gusta Harmsen-van Tichelt.

Familieviering
Op zondag 26 juni om 11 uur sluit de 
geloofsgemeenschap H. Martinus het 
werkjaar af met een familieslotviering in 

de Martinuskerk. Dat is een bijzondere 
viering, waar alle koren aan meewerken 
en waar ook speciale aandacht zal zijn 
voor de kinderen. Voor de jonge kinderen 
is er een speciale viering. Ze starten net 
als iedereen in de kerk, en mogen na het 
welkomstgebed naar hun eigen viering 
gaan in de grote tent die dan op de kerk-
weide staat (bij slecht weer wijken we 
uit naar de pastorie). Natuurlijk zijn ook 
(groot)ouders en oudere broers of zus-
sen van harte welkom om mee te gaan.  
We gaan dan samen luisteren naar een 
mooi verhaal, een lied zingen, en samen 
knutselen. Voor de communie gaan we 
weer terug naar de kerk. Na de viering 
zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor 
een klein feestje op de weide naast de 
kerk. Blijf dan vooral nog even, want er 
is voor jullie een springkussen geregeld.

Kerkdienst 26 juni:
Dienst van Woord en Gebed waarin de 
Heilige doop bediend zal worden aan  
Juliette, dochtertje van Robert en  
Jojanneke van Opdorp. Aanvang 10.00u. 
Voorganger ds. Saskia van Meggelen.  
Na afloop is er gelegenheid om de doop-
ouders te feliciteren en koffie te drinken in 
het Kerken- en Glazenhuis.

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

Huis- en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor  
iemand in uw omgeving, kunt u contact 
opnemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592

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  
andere activiteiten vindt u op onze website: 
www.protestantsegemeentebreda.nl

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

Een unieke 
en eigen sti j l? 

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

>
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