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W I J K B L A D

Zangeres én   
uitvaartverzorger
Simone Breukink

Veel mensen dragen  
bij aan een waardevolle 
uitvaart  van Zuylen.  
Weten hoe jouw afscheid 
recht doet aan  wie je bent?  
Kijk op afscheid met een 
Ziel.nl

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Pastoor van  
Spaandonkstraat 40

Breda

Vraagprijs: 
€ 184.500,-- k.k

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

1e Nummer van de vijftigste jaargang
Geschiedenis van een wijkblad

richten) verspreiden. Jan: “Al zo’n an-
derhalf jaar gaven wij eens per maand 
het middenstandsblad ‘Princenhage’ uit, 
toen wij na moeizame besprekingen met 
pastoor Berende overeen kwamen om 
het middenstandsblad ‘Princenhage’ en 
het ‘ Martinusnieuws’ (dat al negen jaar 
verspreid werd) samen te voegen, waarin  
minimaal een pagina (gratis) kerknieuws 
zou zijn. De kosten voor het drukken 
moesten gedekt worden door inkomsten 
van advertenties. 
Het hoofdredacteurschap betekende 
wekelijks vergaderen, kopij bespreken, 
‘ogen en oren’ gebruiken over wat er 
speelde in het dorp.  De foto’s voor in 
het wijkblad werden door Paul van den  

Bogaert gemaakt, thuis in de donkere ka-
mer ontwikkeld en zo snel mogelijk naar 
Eduard gebracht. Door de ontwikkelingen 
in Princenhage in de zeventiger jaren, 
denk aan de bouw van West I en West 
II bleek het wijkblad niet alleen levens-
vatbaar, maar ook in een behoefte, met 
name ook voor de ‘nieuwkomers’ te voor-
zien.  Ik heb goede herinneringen aan die 
pionierstijd, waarin uit puur idealisme en 
enthousiasme, ook van de andere redac-
tieleden, een wijkblad is ontstaan dat niet 
meer weg te denken is in Princenhage. 
Het is nu, door de komst van de sociale 
media, de kunst om de continuïteit van 
het wijkblad te waarborgen”.

> lees verder op pagina 2.

Door: Helma Raaijmakers

Voor u ligt het eerste num-
mer van de vijftigste jaar-
gang van het wijkblad Princenhage. 
De vijftigste jaargang betekent in feite 
een jubileum. Wij zullen om die reden 
steeds andere facetten van het wel en 
wee in Princenhage van de afgelopen 
decennia in het wijkblad belichten. 
Denk bv. aan de Torenhaanfeesten, 
de dorpskwis, de vrijmarkt, de dorps-
scholen, geschiedenis van de Koe, 
enz.

Zo schrijft Olga van Gils in dit nummer 
over de geschiedenis van de dorpswei 
in de Dreef. We vinden het belangrijk de 
oud-hoofdredacteuren op deze plaats 
aan het woord te laten. Zonder de redac-
tieleden van toen en nu te kort te doen, 
kunnen we rustig stellen dat zij de motor 
niet alleen aanzwengelden, maar ook 
draaiende hielden.

Jan van den Broek
Jan van den Broek ( 77), met recht de 
pionier van het wijkblad Princenhage te 
noemen, was vanaf 1975  hoofdredac-
teur. Jan haalt herinneringen op aan die 
beginperiode waarin onder auspiciën van 
de KKP tot samenwerking is gekomen 
met hem als voorzitter van de Midden-
stand, fotograaf Paul van den Bogaert, 
drukker Eduard van den Wijngaard en 
pastoor Berende. De laatste liet al jaren 
het Martinusnieuws (met alleen kerkbe-

Oud-hoofdredacteuren van het wijkblad: vlnr: Jan van den Broek, Marc de Baar, Ria Neijnens, Annie van Esch.



Annie van Esch-Sterkens 
Annie van Esch-Sterkens, die al redac-
tielid was, volgde Jan op als hoofdre-
dacteur. De redactie bestond uit Rina 
Neijnens, Leo Stok, Jan van den Broek , 
Wies Jansen, Jan Sijssens en Frans van 
Son. Frans verzorgde de fotografie en 
Jan Sijssens beheerde de financiën. “Wat 
Jan van den Broek zegt klopt wel.  Het 
was echt pionieren. De kopij werd ge-
schreven of getypt bij Eduard van den 
Wijngaard aangeleverd, die het wijkblad 
drukklaar ‘in elkaar zette’. Als aanvulling 
op redactionele stukken schreef histori-
cus Herman Dirven over de geschiedenis 
van Princenhage in al zijn facetten. Iedere 
vrijdagavond was er bij mij thuis redactie-
vergadering, maar als de taken verdeeld 
waren, werd het altijd gezellig!”, aldus de 
inmiddels 88-jarige Annie. Zij kreeg een 
‘Lintje’ voor al het goede werk dat zij voor 
Princenhage gedaan heeft. Op 11 juli 
1980 is de Stichting Wijkblad Princenha-
ge opgericht, waarbij Annie -zoals dat of-
ficieel heet- ‘voor notaris Bots verscheen’.

Ria Neijnens-Hattink 
Ria Neijnens-Hattink (80) kwam op 5 april 
1985 bij de redactie. In 1991 volgde zij 
Annie van Esch op als hoofdredacteur. 
“Ik heb de vormgeving veranderd van 
twee naar drie kolommen, het logo werd 
aangepast en de kop Princenhage werd 
aangevuld met ‘wijkblad’. Nog steeds 
werd de geschreven en getypte kopij bij 
drukkerij Van den Wijngaard afgeleverd. 
In de loop van de tijd kon ik gaan werken 
op een van de Rabobank gekregen com-
puter en ik kreeg de beschikking over een 
digitale camera. Kortom: de moderne tijd 
diende zich aan en al moest ik er aan 
wennen, het werkte wel een stuk efficiën-
ter! Ik kan terugzien op een periode die 
ik als positief heb ervaren, zeker gezien 
de prettige samenwerking met de andere 
redactieleden”.  
Na 17 jaar actief te zijn geweest voor het 
wijkblad werd haar door burgemeester  

Rutten op 27 juni 2002 het lintje als lid in 
de orde van Oranje Nassau opgespeld. 
 
Leo Stok
Leo Stok (67) was na Ria tot 2013 hoofd-
redacteur. “Ik vond het een uitdaging om 
–na in het verleden aan aantal jaren in de 
redactie te hebben gezeten- nu als eind-
redacteur mijn bijdrage te leveren aan 
het wijkblad. Als leraar Nederlands was 
het mijn eer te na om te streven naar een 
foutloos blad. Tijdens vergaderingen wa-
ren er dan ook onderling discussies over 
taalgebruik en/of taalfouten. Dat maakte 
het niet alleen  levendig, maar ook gezel-
lig! Door de komst van internet werd de 
communicatie  eenvoudiger. Kopij ging 
via de mail rechtstreeks naar de drukker. 
Niets ten nadele van drukkerij Van den 
Wijngaard, de samenwerking was prima, 
maar het moet me van het hart, dat het 
niet plaatsen van artikelen (waar vaak 
heel wat tijd in was gaan zitten), omdat 
er te weinig ruimte was vanwege de ach-
terblijvende inkomsten uit advertenties, 
vaak voor heel wat scheve gezichten 
zorgde. Ik heb overigens ruim tien jaar in 
een goede sfeer met de drukkerij en de 
overige redactieleden mijn aandeel aan 
het Wijkblad Princenhage geleverd. Ik 
vond het bereiken van mijn 65ste verjaar-
dag een mooi moment om te stoppen en 
de zaken over te dragen”.

Marc de Baar
Marc de Baar (51) nam het stokje van Leo 
over. “In januari 2013 heb ik me bij Leo 
aangemeld als redactielid omdat ik graag 
schrijf en omdat ik het leuk vind om bij 
mensen en organisaties in de keuken te 
kijken.” Na het vertrek van Leo was Marc 
bereid om het hoofdredacteurschap op 
zich te nemen. “In die functie ben je in 
de eerste plaats eindredacteur. Dat ligt 
me wel. Verder ben je het gezicht van het 
wijkblad in de contacten met de buiten-
wereld. Dat is lastig als je mensen moet 
vertellen dat hun bijdrage door plaatsge-

brek niet is geplaatst.” De komende twee 
jaren brachten relatief veel veranderin-
gen. De statuten werden gewijzigd zodat 
ook andere vormen van berichtgeving 
dan een papieren blad mogelijk werd. 
Kort daarna kreeg het wijkblad een eigen 
website en werd erover nagedacht om 
zelfs de commerciële kant van het wijk-
blad in eigen hand te nemen. “Ik denk dat 
het goed is dat ik al was gestopt toen de 
redactie heeft besloten om de opmaak, 
het drukken en het verspreiden van het 
wijkblad in eigen hand te nemen. Zelf had 
ik die keuze nooit durven te maken. Maar 
nu ik zie hoe mooi de kleurenuitgave van 
het wijkblad eruit ziet, denk ik achteraf dat 
die stap naar zelfstandigheid eigenlijk al 
eerder genomen had moeten worden.”
Marc kijkt met plezier terug op alle extra 
vergaderingen die de redactie in die twee 
jaren heeft gehouden. “Weliswaar kostte 
het wijkblad ons daardoor allemaal erg 
veel tijd, maar het was fijn om met elkaar 
ideeën en ambities uit te wisselen over 
hoe het wijkblad nog beter zou kunnen 
worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
het wijkblad blijft doen waar het al jaren-
lang zo sterk in is: mooie initiatieven in 
Princenhage voor het voetlicht brengen.”

Hoofdredacteurschap eindigt
Na het vertrek van Marc als hoofdre-
dacteur heeft de redactie besloten geen 
klassieke oude-stijl hoofdredacteur meer 
te nemen. We spreken liever van eindre-
dacteur: degene die de kopij uiteindelijk 
verstuurt. Na het vertrek van Marc heeft 
Leonore Pulleman nog de eindredactie 
gedaan en nu Joop  Willemsen.

Oud-hoofdredacteur Leo Stok.

Kennismaken 
met bridge 
Bridgeclub Contract uit Princenhage 
heeft twee mogelijkheden gecreëerd om 
kennis te maken met bridge in clubver-
band:

> Beginnende bridgers kunnen eerst 
een cursus volgen van 20 lessen, waar-
na ze 8 avonden met de clubleden op 
donderdagavond kunnen meespelen. 
De cursus bij een ervaren bridgedocent 
is op woensdag- of donderdagavond. 
Het cursusmateriaal, en het meespelen 
op donderdagavond is gratis.

> Mensen die al een cursus hebben 
gevolgd kunnen gratis een aantal keren 
meespelen tijdens de  clubavond op 
donderdagavond. Voor de thuisbridger 
met enige ervaring een leuke manier om 
de sfeer op die club te proeven.

Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met Jan de Lint, tel 076-5658561.
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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

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

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

Beautyvit
Huidverbetering

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

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

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

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

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

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

De Dorpswei
Het groene hart van Princenhage

Door: Olga van Gils

Als je nietsvermoedend 
door De Dreef loopt kan 
het gebeuren dat je er zomaar 
voorbij loopt, de tuin van Dreef 8, of ei-
genlijk 8A, misschien beter bekend als 
de Dorpswei. Ik kom van oorsprong 
niet uit Princenhage en toen ik jaren 
geleden voor de eerste keer de Dorps-
wei opliep, voelde het alsof ik op een 
geheim plekje kwam, een uniek stukje 
groen in hartje Princenhage. Iets waar 
niet zomaar iedereen mocht komen. 

En hoewel ik van het bestaan van de Dor-
spwei afwist, werd ik toch de afgelopen 
dagen in verwarring gebracht toen ik het 
archief indook van Wijkblad Princenhage. 
Want naast materiaal van de Dorpswei 
las, zag en hoorde ik ook over de tuin van 
Dreef 8. Ondertussen ben ik volledig bij-
gepraat en weet ik dat het over één en 
dezelfde plek gaat. Een bijzondere plek 
als je het mij vraagt. Want van oudsher 
is het inderdaad de tuin van Dreef 8, zo 
werd er zelfs een Stichting voor opgericht 
en werd in 1971 Piet Hector aangesteld 
als voorzitter van de Stichting Dreef Acht. 
Vanaf 1996 kreeg het de naam Dorpswei.

Verleden
Dreef 8 en haar tuin zijn zonder meer een 
plek met een verleden. In het jaar 1880 
kreeg architect J. Lijdsman uit Breda de 
opdracht een gevel voor Dreef 8 te ont-
werpen die paste in de dorpskern van 
Princenhage. Eind 1881 was het pand 
gereed en werd het in gebruik genomen 
als post- en telegraafkantoor. In 1950 
verhuisde het postkantoor naar Haag-
semarkt (ook nummer 8) en nam de land 
en tuinbouwschool zijn intrek in het pand. 
De tuin van Dreef 8 werd aan de school 
verbonden en zo hebben de leerlingen 
van destijds vorm gegeven aan de Dorps-

wei van nu.  In 1972 vertrok de land- en 
tuinbouwschool en werd het gebouw 

verbouwd tot jeugd- en jongerenhuis. 
Tot 1993 fungeerde het als een gemeen-
schapshuis en waren vele Princenhaagse 
verenigingen er thuis.  Zoals de Hobby-
club, Harmonie Cecilia, Martinuskoor, 
Bejaardensoos, Jeugdsoos. Op verzoek 
van de Gemeente en de woningstichting 
St. Joseph is uiteindelijk het pand Dreef 8 
omgebouwd tot studentenhuis. Zo is het 
tot op heden in gebruik.

Sociale functie
De openbare tuin van Dreef 8 heeft in de 
loop der jaren steeds meer een functie 
gekregen van een sociale ontmoetings-
plaats. Tal van festiviteiten hebben er 
plaatsgevonden en vinden er nog steeds 
plaats. De door de Ondernemers-vereni-
gingen georganiseerde tuinfeesten, de 
concerten van Harmonie Cecilia, activi-
teiten van de scouting, Brakkenhage en 
Dreumesdam. Maar ook Stichting SKIP 
(Spelende Kinderen In Princenhage) or-
ganiseert diverse activiteiten op deze lo-
catie. Er werden paaseieren gezocht en 
het is de plek waar we Koningsdag vie-
ren en waar iedere woensdag en vrijdag 
partijen jeu de boules worden gespeeld. 

Anno 2016 is de Dorpswei onder beheer 
van SGAP (Stichting Gemeenschaps Ac-
comodaties Princenhage).  De Stichting 
maakt zich hard voor het behoud en on-
derhoud van deze mooie plek. Dat deze 
plek zo groen blijft komt door de inzet van 
ongeveer 10 hofmannen, die naast het 
kerkhof ook de Dorpswei onderhouden.  
Maar ook is er in de loop der jaren actief 
beleid gevoerd voor het verkrijgen van 
diverse voorzieningen, zoals een ener-
gievoorziening en toiletgroep, speeltoe-
stellen en het plaatsen van een hek. De 
Dorpswei is een unieke tuin met een ver-
leden en met hopelijk nog een hele lange 
toekomst om nog veel meer activiteiten 
plaats te laten vinden.

Paaseieren zoeken, 1995.

Tuinfeest OVP, 1988.
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Adverteren?
Informeer naar onze mogelijkheden:

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
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*keuze uit: jong belegen, belegen, extra belegen of boeren gatenkaas

5 JA AR
Kaatje Jans Princenhage viert haar 5 jarig bestaan!
Reden voor een feestje met scherpe aanbiedingen.

 
500 gram boerenkaas naar keuze* € 5,-

Kaasplankje met 3 soorten buitenlandse kaas € 5,-

Broodje carpaccio XL € 5,-

Actie geldig tot en met 7 september

Eerste uitgaven Wijkblad Princenhage

Voorpagina van het blad Princenhage, 8 januari 1976.Voorloper van ‘t Wijkblad, het St. Martinus’ parochie-nieuws, 20 oktober 1967.
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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,-

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.

Nu van € 12,50 voor € 10,-

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

 

 

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

Woon je in Princenhage of Westerpark? Dan hebben we 
drie leuke Kober-locaties bij jou in de buurt:  
bso de Eerste Rith, bso Prinsheerlijk en bso Vlindertuin.  
 
Afhankelijk van de locatie bieden we ook opvang vanaf 
07:00 uur, zwemles en bijvoorbeeld een warme maaltijd. 
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.  

Weer aan de slag? 
De bso staat voor en na schooltijd  

weer voor jouw kind klaar.  
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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.

De Kruisstraat
Straatnamen in Princenhage:

Fit bij 
Groen-Wit
Vanaf woensdag 7 september is het weer 
mogelijk om in de buitenlucht onder lei-
ding van een sportleraar te sporten. Elke 
woensdagavond vanaf 20.30 tot 21.45 
uur sporten dames en heren vanaf 30 
jaar op ons complex. In blokken van 4 
á 5 weken komen verschillende sporten 
aan bod. Zoals bijvoorbeeld, atletiek, 
bootcamp, honkbal, hockey, voetbal en-
zovoort.

De kosten zijn voor een heel seizoen, wat 
begint in september, en eindigt op 1 juli, 
e100,= . De eerste keer is altijd een ken-
nismakingsavond, dus is geheel gratis.

We hebben voor het komend seizoen 
weer plaats voor nieuwe dames en he-
ren. Kom langs aan de Postillionstraat, en 
doe gezellig eens mee.

Door: Helma Raaijmakers

Bij besluit van B&W werd 
deze naam op 14 novem-
ber 1042 en 15 juli 1960 vastge-
steld. Voorheen Weg langs het kruis, 
Weg van het Haagje naar de Leur. In 
het Hollands kadaster van 1809 staat 
deze weg aangeduid als de Weg langs 
het kruis.  

Het kadaster van 1824 noemt hem echter 
de Weg van het Haagje naar de Leur, en 
naam die nog voorkomt in de legger van 
openbare wegen van Princenhage van 
1933. Na de annexatie van 1942 werd 
deze straat genoemd naar de aan deze 
weg gelegen boerderij Het Kruis en naar 
het wegkruis dat toen nog op de splitsing 
van de Liesboslaan en de Sprundelse-
baan stond. De boerderij heeft waar-
schijnlijk haar naam ooit ook ontleend 
aan een dergelijk kruis, dat hier stond 
vóór 1648. In dat jaar werd de uitoefening 
van de katholieke eredienst verboden en 
moesten alle uiterlijke tekenen daarvan 
worden opgeruimd. Het wegkruis aan de 
Sprundelsebaan (vlakbij Princeville) is ge-
plant op 3 mei 1931, de zondag van de 
Kruisvinding. Bij deze plechtigheid werd 
uitdrukkelijk verwezen naar het oude kruis 
dat hier voor 1648 gestaan moet hebben. 
Het lag in de bedoeling, wegens de aan-
leg van de autoweg in 1942 het kruis te 
verplaatsen naar de overkant. maar werd 
bij die poging zodanig beschadigd, dat 
het korps verloren ging. Het houten kruis 
heeft in de loop der jaren verscheidene 

‘standplaatsen’ gehad. In de zestiger ja-
ren heeft Frans van Dorst een nieuw kruis 
ontworpen dat na jaren overleg met de ge-
meente (het stukje grond waarop het kruis 
stond, was (en is) van de parochie, dat 
werd dus ruilen), is geplaatst aan de Etten-
sebaan, ongeveer ter hoogte van Haga.

Dat er door de aanleg van de HSL en de 
bouw van de Meubelboulevard van de 
oorspronkelijke Kruisstraat niets meer 
over is ziet u op de luchtfoto. Geen vel-
den voor de vele tuinders die er woon-
den, maar strakke bedrijfsgebouwen zijn 
er voor in de plaats gekomen.

Bronnen: Straatnamen in Breda door 
Gerard Otten en Kees van Oosterhout

Van de redactie
We gaan beginnen met de vijftigste jaargang van het 
Wijkblad Princenhage en hebben er weer veel zin in. 
Het wordt een jaar waarin weer veel te gebeuren staat. 
Met name het feit dat we gaan herdenken dat we 75 
jaar geleden ingelijfd werden door Breda zal vele mooie 
momenten en activiteiten gaan opleveren. De nieuwe 
“Stichting Princenhage Dorp in Breda” zal zich hiermee 
gaan bezig houden en zal alle communicatie hierover  
via het Wijkblad Princenhage en via onze site  
(www.wijkbladprincenhage.net) gaan doen. 

Deze gehele jaargang zullen we ook stilstaan bij 50 jaar 
Wijkblad Princenhage. We hopen dat u weer met veel 
plezier het Wijkblad zult lezen. Als u zelf een bijdrage 
wilt leveren dan kunt u deze kwijt via een e-mail naar: 
wijkbladprincenhage@gmail.com.
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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

 
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

 

 
 

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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ZATERDAG 3 SEPTEMBER

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

NIET VERGETEN!

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
 PRIKKERS

Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor 

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

DEZE WEEK IN

PRINCENHOF
VRIJDAG 2 & 9 SEPTEMBER

WANDELEN
Op zowel vrijdag 2 als 9 september kun 
je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wan-
delen bij Princenhof. Verzamelen en 
start bij Princenhof. Niet goed ter been, 
de rolstoel en de rollator kunnen mee. 
Deelname is gratis.

MAANDAG 5 SEPTEMBER

FIETSEN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 5 
september deelnemen aan een fietstocht 
over een afstand van 20 tot 25 kilometer. 
Verzamelen en start om 13.30 uur bij de 
ingang van Princenhof. Deelname is gratis.

VRIJDAG 9 SEPTEMBER

FILOSOFISCH CAFÉ 
Wil je eens over iets anders praten dan 
over koetjes en kalfjes? Doe dan mee 
met het Filosofisch café. Samen bepa-
len we de thema’s. van 9.30 tot 11.30 
uur. Kosten e 1,50. Aanmelden bij  
Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02

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

Conflict?

C’est D’accord

Duidelijkheid

en weer door...

ARBEID  BOUW  MEDISCH

ECHTSCHEIDING  SAMENWERKING
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en weer door...
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Wil jij Zlim de zomer in?
Pro�teer dan nu van onze 

kennismakingsactie* 
voor maar € 49,- !!!

gratis intake
5 x doelgericht trainen in warmtecabine

5 x ozonbehandeling
voor- en nameting cm afname

(* deze actie is geldig t/m 31 augustus 2016)

Nooit meer diëten!
Wel een leven lang slanker en fitter?

Ontdek nu hoe de Zlim methode ook 

voor jou werkt en profiteer van onze

 Kennismakingsactie* 
voor maar € 49,-!!!

GRATIS intake en figuuranalyse
5x doelgericht trainen in een warmtecabine

5x een ozonzuurstofbehandeling
Voor- en nameting om cm-afname te bepalen

*deze actie is geldig t/m 30 september 2016

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

KLEDING INZAMELEN
DONSKALE

Op zaterdag 3 September  a.s. zamelt 
“DOSKONALE” weer gebruikte kleding en 
schoenen in. De kleding is bedoeld voor 
hergebruik in Polen, Roemenie, voormali-
ge Oostbloklanden en Afrika.

De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur 
worden aangeboden bij garage van Cam-
penhout aan de Dreef 83 te Princenhage.
Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleve-
ren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bel-
len naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding 
op zaterdagmorgen aan huis opgehaald 
kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij 
minimaal 2 zakken of dozen. Voor inlichtin-
gen : 076-5229330 Wij doen dit elke eerste 
zaterdagmorgen van de maand.
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Veel mensen dragen bij aan een waardevolle  
uitvaart  van Zuylen. Weten hoe jouw afscheid  
recht doet aan  wie je bent? Kijk op  
afscheid met een Ziel.nl

Bakker èn   
uitvaartverzorger
Pol van den Bogaert
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COLOFON

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma t/ vrij 9.00-12.00: tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

Voor uitvaarten, ziekenzalving en zieken-
zegen dagelijks te bereiken op tel. 06 14

MARTINUSKERK 96 21 11. Pastores: Paul Heye, Adrie Lind 
en Henny Spooren-Schaart.

Weekend 3/4 september. 
23ste zondag van het jaar. 
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. De zomerzanggroep verzorgt 
de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Antonia Luijckx-Lips; Piet 
van Caulil; Uit dankbaarheid voor de overle-
den ouders, hun kinderen en familieleden.

In memoriam:Riet van Gaalen-Zwinkels
Riet is geboren op 2 augustus 1926 en 
overleed in Breda op 15 juli 2016. Haar 
kinderen schreven over haar op het ge-
dachtenisprentje: ‘Ma is geboren als 
dochter van een tuinder in Wateringen. 
Ma leerde op zeventienjarige leeftijd Pa 

kennen. Op 5 november 1953 zijn Pa en 
Ma getrouwd en vestigden zich met hun 
tuinderij in Princenhage, waar zij snel wer-
den opgenomen omdat zij beiden bij het 
Martinuskoor gingen. Ma hielp mee op de 
tuinderij en voedde daarnaast haar negen 
kinderen op. De tuinderij in de Hovenier-
straat waar aanvankelijk groenten en 
bloemen geteeld werden veranderde via 
een bloemenwinkel later in een tuincen-
trum. Nadat de zaak aan Peer was over-
gedaan betrokken zij Hagehof 14, waar 
Pa na drie jaar plotseling overleed en Ma 
alleen overbleef. Maar door haar sociale 
netwerk van parochie, vrijwilligerswerk, 
het koor en verenigingsleven is zij actief 
gebleven. Ma was zachtaardig en opti-
mistisch, vol vertrouwen dat alles goed 
zou komen. Ze genoot van haar kinderen 
en kleinkinderen en had een oprechte be-
langstelling voor iedereen in haar omge-
ving. Zij maakte het verschil….’

Kerkdienst 4 september
Dienst van Schrift en Tafel. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Martin Wagen-
voorde. Na afloop is er gelegenheid om 
koffie te drinken in het Kerken- en Gla-
zenhuis.

Startzondag
Volgende week zondag 11 september 
is er geen dienst in de Johanneskerk 
maar is er een gezamenlijke dienst met 
de Markuskerkgemeente (kerkgebouw 
Hooghout 96) waarin wij de aftrap zullen 
geven voor het nieuwe seizoen 2016-
2017. Voorgangers zijn ds. Saskia van 
Meggelen en ds. Ton van Prooijen. Vanaf 
9.30 uur is er koffie en de dienst begint 
om 10.00 uur. Het thema is ‘Opzouten en 
wegwezen?’

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

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

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

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