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Negende editie van Weilandgames
“Veel strijd, maar op een leuke manier”

Spectaculair 
“Je hoeft niet heel sportief te zijn om mee 
te doen. Het is een dag waarbij vooral de 
goede sfeer belangrijk is”, vertelt Mieke 
Voesenek. Zij organiseert de Weiland
games al weer voor het vierde jaar samen  
met Wibout van Dort. “Er is altijd veel 
strijd, maar dat gebeurt echt op een  
leuke manier. Zeker het slotspel is  
altijd bijzonder spectaculair. Je ziet dan 
dat mensen toch graag willen winnen 
en ze gaan dan echt tot het gaatje”, vult  
Mieke aan. De spelen hebben de af
gelopen negen jaar altijd mogen rekenen 
op een lekker zonnetje. Voor de mensen  
uit Princenhage die niet mee doen,  
loont het dan ook zeker de moeite om 

een kijkje te komen nemen.

Meedoen belangrijker dan winnen
Hoe win je de Weilandgames eigenlijk? 
“Tja, wij hebben een team met jongens 
die allemaal sporten. Dat helpt wel na
tuurlijk”, vertelt Jannes van den Broek van 
Team Street League. “Vorig jaar moesten 
we in de finale tegen de Laan. Dat is de 
straat waar ik woon en dan is het extra 
leuk om te winnen”, vertelt Jannes la
chend. “ Een echte voorbereiding is niet 
nodig.” Dit vindt ook Mieke. “Gewoon lek
ker meedoen en er onderling een mooie 
gezellige dag van maken”. U bent in ie
der geval van harte uitgenodigd.

Door: Ron van Zundert

Het moet ongeveer in de 
elfde eeuw geweest zijn dat 
ergens in Schotland de eerste 
Highland Games werden gehouden. 
Bij deze traditionele clanspelen gaan 
kleurrijk geklede teams de strijd met 
elkaar aan bij onderdelen als paalwer-
pen, kogelslingeren, steenwerpen en 
touwtrekken. Het is precies negen jaar 
geleden dat C.C. ’t Aogje en het SGAP 
op het idee kwamen om deze Schotse  
traditie naar Princenhage te halen.  
Komende zondag maakt ons dorp zich 
op voor de volgende editie.

Ruud Bachman en Nico Stokman waren 
de mannen van het eerste uur. Zij waren 
het die tijdens de eerste vijf edities  invulling 
gaven aan de verschillende onderdelen 
van de Weilandgames. Het komt er op 
neer dat Princenhaagse clubs of straten op 
sportief vlak de strijd met elkaar aan gaan. 

Team Streetleague
Vorig jaar werden de spelen gewonnen 
door de mannen die namens Princenhage 
ook meededen aan de NAC Streetleague. 
Een competitie die zij overigens ook al 
twee keer wisten te winnen. Of zij de 
spelen in de tuin van Dreef 8 weer gaan 
winnen wordt duidelijk op zondag 25 
september. Naast het team Streetleague 
doen in ieder geval ook het JKP, de Laan 
(van Mertersem), C.V. Simpel, Tennispark 
Princenhage en C.C. ’t Aogje mee aan de 
competitie.



De vrijwilligers van de 10 van ’t Aogje 2016

van de verkeersregelaars. Op verschil
lende plaatsen worden de lopers op 
muziek en ondersteuning van een pre
sentator getrakteerd. In de Liesboslaan 
staat een Sambaband te spelen en op 
andere plaatsen draaien Dj’s heel hard 
hun plaatjes. Voor veel lopers een extra 
motivatie om even aan te zetten om er 
snel langs te zijn. Ook aan de inwendige 
mens is gedacht tijdens en na de loop. 
Op de Haagsemarkt staat een grote tent 
waar de lopers kunnen drinken en iets 
eten na hun prestatie. In de Leerlooier
straat staan mensen van de organisatie 
met bekertjes water en sponzen voor de 
lopers. En dan zijn er natuurlijk nog de 
bewoners die langs de route staan met 
water voor de lopers, maar misschien het 
belangrijkste wel: Een applaus voor alle 
lopers.

Door: Corné Wijnings

Na enkele zeer warme dagen,  
waar we nog even van de zo-
mer mochten genieten, was de tempe-
ratuur op zondag 18 september geluk-
kig, en zeker voor de lopers, gedaald 
naar aangename waarden. Veel lopers 
hadden als doel om hun persoonlijke 
tijd te verbeteren of om goed voorbe-
reid aan de Singelloop te verschijnen. 
Over twee weken zal duidelijk worden 
of zij daarin geslaagd zijn.

Een evenement als de 10 van ’t Aogje 
kan natuurlijk niet zonder lopers maar 
zonder de vele vrijwilligers die deze dag 
in touw zijn zou er ook geen 10 zijn. We 
maakten een rondje langs het parcours. 
Voor de lopers uit rijdt een motor om de 
weg vrij te maken. Hier en daar willen 
voornamelijk fietsers toch het parcours 
oversteken of fietsen op het parcours. 
Ook de vele verkeersregelaars hebben 
hiermee te maken. Aan automobilisten 
en fietsers wordt keurig gevraagd om 
een andere weg te nemen. De meesten 
vinden het geen probleem en vervolgen 
hun weg, soms met de aanwijzingen 

Yogasite aan de Doctor Struyckenstraat
Yogalessen en meer...

Door: Olga van Gils

Door de verhuizing in 2012 
van het gemeenschapshuis 
De Vlieren kreeg het pand aan de Doctor 
Struyckenstraat een andere waardevolle 
bestemming: een Yogaschool. Dorinda 
Farver begon daar met het huren van 
het kleine bovenzaaltje.

Het is een zonnige vrijdagmiddag als ik 
Dorinda ontmoet in haar yogastudio. Hoe
wel ze die dag een druk programma heeft, 
straalt ze één en al rust uit en hebben we 
een ontspannen en inspirerend gesprek. Het 
pand heeft een metamorfose ondergaan en 
nog steeds wordt er hard gewerkt. Het voor
malige kinderdagverblijf wordt verbouwd tot 
een yogazaal en drie nieuwe praktijkruim
ten. Met haar yogastudio’s en het aantal le
den mag Yogasite zich één van de grootste 
yogascholen van Nederland noemen.

Groei en ontwikkeling
Van oorsprong komt eigenaresse Dorinda 
Farver uit Pennsylvania, Amerika. Sinds 
1992 woont zij in Nederland en maakte zij 
voor het eerst kennis met poweryoga in de 
Copacabana in Breda. Na enige tijd is ze 

zelf poweryoga les gaan geven en een op
leiding gaan volgen. Een aantal jaren later 
en diverse locaties verder heeft ze nu een 
eigen Yogaschool met 5 zalen en 16 yoga
docenten die ieder op eigen wijze bevlogen 
en vol passie de yogapractice uitvoeren en 
overbrengen. In eerste instantie werd het 
pand gehuurd van de Gemeente Breda. 
Lange tijd heeft Yogasite in onzekerheid ge
zeten of zij wel of niet aan de Dr. Struycken
straat konden blijven. Maar ondertussen is 
Dorinda eigenaresse van het volledige ge
bouw geworden, op de studentenwoningen 
in de voormalige bibliotheek na.

Meer dan alleen yogalessen
Yogasite is niet alleen een Yogaschool 
waar (prive)lessen kunnen worden ge
volgd. Er is tevens een ruim aanbod van 
tal van workshops. Ook verzorgt Dorinda 

in samenwerking met Robert Boustany 
een lerarenopleiding en geeft ze aan een 
groeiend aantal bedrijven bedrijfsyoga. 
In de totaal 7 praktijkruimten zitten diverse 
ondernemers op het gebied van yoga, 
massage, acupunctuur, coaching, fysio
therapie en ostheopathie. En er is nog 
ruimte om behandelkamers of zalen te 
huren voor andere ondernemers die visie 
en concept delen. Ondanks dit succes 
blijft Dorinda down to earth en hoopt zij 
op deze wijze verder te mogen groeien 
en ontwikkelen. Authentiek en bij jezelf 
blijven is haar boodschap. Ondanks 
groei streeft Yogasite ernaar om persoon
lijk te blijven, waarbij voorop staat dat je 
je veilig en verbonden kan voelen. Kom 
gerust een kijkje nemen op de open dag 
op zaterdag 24 september. Voor meer  
informatie: www.yogasite.nl

PAGINA 2   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

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

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

Schrijf je NU in voor 
S.K.I.P.’s got talent!

formulier dat je kunt downloaden, vervol
gens kun je het ingevulde formulier mailen 
naar talent@skipprincenhage.nl. Alleen 
aanmeldingen via de mail worden mee
genomen in de indeling. Als er problemen 
zijn met het inschrijven kun je altijd bellen 
met het onderstaande telefoonnummer of 
mailen Aanmelden kan t/m 25 september. 
Wees er snel bij want vol = vol!

Met vragen kun je altijd bellen naar de 
SKIPOFOON: 0647440075 of mailen.
Hopelijk zien we jullie allemaal bij onze 
eigen SKIP’s got talentenjacht!
Groetjes S.K.I.P.

Na de back2school activiteit wordt het 
weer tijd voor een leuke S.K.I.P. activi-
teit!! Deze zal worden gehouden op za-
terdag 8 oktober. S.K.I.P.  presenteert 
dit jaar weer een heuse talentenjacht 
gebaseerd op het tv programma: Hol-
land’s got talent.

Dus kan jij heel goed dansen, zingen, 
playbacken, turnen, hoela hoopen of heb 
je een ander gaaf talent, dan kan je dit 
tijdens deze avond laten zien! We maken 
weer een onderverdeling in onder en 
bovenbouw. De prijsuitreiking voor de 
onderbouw zal plaatsvinden in de pauze. 
Voor meer informatie verwijzen wij jullie 
door naar onze website www.skipprin
cenhage.nl. Om deze activiteit in goede 
banen te leiden, verwijzen we jullie ook 
even naar ons regelement op de web-
site, hierin staat wat wel en niet toege-
staan is.

Mee doen met S.K.I.P.’s Got talent?
Op onze website vind je een aanmeld

Visdag Princenhage 2016; 
Altijd een happening

zellige avond met een mosselmaaltijd of 
voor de gene die dat niet lusten en heer
lijk stukje vlees. Hierna worden de vis
sersprijzen uitgereikt en oorkondes.

Sponsors 
Ook heeft de Visdag vele sponsors uit 
Princenhage en omgeving want dank 
zij  hun bijdrage, kunnen we de prijs van 
deze dag laag houden.
Na de maaltijd vindt er een leuke loterij 
plaats met tal van leuke en mooie prijzen 
een hoofdprijs die ieder jaar een verras
sing is. De dames worden op deze dag 
ook niet vergeten door het comité.
Mocht u interesse hebben om ook een 
Visdag Princenhage deel te nemen, laat 
het dan weten en bel even naar Gerard 
Reniers  0765932020
U kunt zich ook aanmelden bij Gerard 
Reniers gpm.reniers@versatel.nl

Al voor de 44e keer gaan we met drie 
boten op 16 oktober 2016 vissen op 
de Oosterschelde We vertrekken altijd 
van uit de Posthoorn te Princenhage.

Al enkele jaren kunt u ook gebruik maken 
van de bus voor een luttel bedrag van 
€ 7.50 retour per persoon.Deze brengt 
u naar Yerseke waar die boten voor ons 
klaar liggen. ‘s Morgens in de Posthoorn 
wordt u ontvangen met een heerlijk bakje 
koffie of thee. Het comité bestaat uit Jan 
van Nunen /Rein Nuiten/Gerard Reniers. Dit 
comité verzorgt al enkele jaren de Visdag.

Nieuwe deelnemers
Er komen ieder jaar weer nieuwe jonge 
deelnemers die zich aanmelden om deze 
gezellig Visdag mee te maken. De Vis
dag wordt altijd afgesloten met de prijs
uitreiking en aansluitend vindt de Mossel
maaltijd plaats (of vlees)

Programma
De indeling van deze dag is als volgt: ‘s 
morgens 06.30uur vertrekken we naar 
de boten. Tot 16.00 uur vissen op de 
Oosterschelde en dan de terugreis naar 
Princenhage. U wordt dan verwacht om 
19.00 uur in De Posthoorn voor een ge
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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

Openingstijden ijssalon
ma t/m zo van 14:00 tot 21:00 uur
(openingstijden zijn weersafhankelijk)

+31(0)76 532 74 67
info@hollyjolly.nl
www.hollyjolly.nl

T
E
W

Dreef 1, 4813 ED Princenhage, Breda
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Multicultureel 

Binnenkort te zien in dit theater, uh 
dorp: de eerste Lokhoff met Chinese oog-
jes. Wat zal ik er volgende zomer trots 
mee flaneren langs de terrassen op de 
Haagsemarkt. Jason heet onze net gebo-
ren kleinzoon en hij heeft de oogjes van 
schoondochter Wang Lei en de rest van 
zoon Sonny Boy.

COLUMN
Hij lijkt ook een beetje op mijn overbuur-
man Jimmy, van Mei Wah. De overbuur-
vrouw, van cafetaria Princenhof, komt 
ook uit China en informeert vaak hoe het 
gaat met mijn schoondochter. En nu we 
toch multicultureel bezig zijn; de buur-
vrouw van de schoenenzaak naast ons 
is half Turks, even verderop wonen twee 
prachtige half Marokkaanse meisjes en 
al enkele jaren woont twee deuren links 
van ons in een studentenwoning een jon-
geman die een voorbeeld is van de aloude 
spreuk black is beautiful.
Ik hou absoluut van meer kleur in ons 
toch wel enigszins witte dorp, maar ik 
moet tot mijn schande bekennen dat toen 
ik die jongeman voor het eerst zag ram-
melen met een fietsslot bij ons aan de 
overkant, ik hem toch even in de gaten 
hield. Het was uiteraard zijn eigen fiets 
en ik heb mezelf later maar wijsgemaakt 
dat ik alert was vanwege het foute petje 
dat achterstevoren op zijn hoofd stond. 
En dus niet vanwege zijn kleur.

Hij woont er al jaren en groet altijd even 
aardig met hé buurman en af en toe ma-
ken we een praatje. Hij heeft een zachtere 
G dan menig Aogenees en heeft gelukkig 
weer een baan en brengt met een vracht-
wagen allerlei drank naar horecazaken.  
En heeft het dus de afgelopen hete  
weken lekker druk gehad.

Laatst kwamen we elkaar tegen in  
genoemd cafetaria. Zijn frietje met was 
eerder klaar en toen hij naar buiten ging, 
groette hij ons met houdoe buurman 
en buurvrouw. De Chinese uitbaatster, 
die net als mijn schoondochter lang-
zaam maar zeker beter Nederlands gaat  
spreken, maakte mijn dag nog vrolijker 
dan die al was.

‘Heel aardige jongen’, zei ze. ‘Veel leuker 
dan al die andere buitenlanders.’

Rosé Lokhoff

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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Laat dan uw administratie en belastingzaken over aan de 

experts van A.C. Koijen & Partners. Uw boekhouding kunnen 

we van a tot z verwerken. Volledig geautomatiseerd of 

via internet. Modern maatwerk met een persoonlijke en 

flexibele instelling. En met praktische online tools die u 

veel tijd en werk besparen. Ideaal voor start ups, gevestigde 

MKB-bedrijven en ZZP’ers. Ontdek wat we voor u kunnen 

doen en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u vooral 
ondernemen in plaats 
van boekhouden?

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Breda:  Esserstraat 79 • 076 - 514 74 44
 Chaam: Raadhuisplein 1 • 0161 - 49 25 08

www.ackoijen.com

www.allure bloemen en planten.nl

Ma.  12:00 - 18:00u    Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.   09:00 - 17:00u     Zo.    12:00 - 17:00u.

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
7 dagen per week open:

Nieuw in
Breda:

WINACTIE

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

 

 
 

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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Rode Kruis De Baronie helpt  
ouderen de toekomst in

Alleenstaande ouderen op de digitale snelweg…

sitief omdat zij elke dag contact hebben 
en er ook vriendschappen door ontstaan 
die mensen uit een isolement halen”.

Beeldcirkel
“Niet alleen zoeken wij vrijwilligers voor 
de telefooncirkel, ook – en dat is een 
nieuw project – voor de beeldcirkel. Wij 
willen alleenstaande ouderen leren om 
met een tablet te gaan werken om zo hun 
sociale netwerk te versterken. Een groep 
van vijf, maximaal tien personen krijgt 
van ons een tablet te leen, waarmee ze 
na een cursus aan de slag kunnen. Met 
een tablet kun je niet alleen bellen, maar 
zie je ook met wie je belt. Zo komt het 
contact met de buitenwereld steeds dich
terbij.  Het is belangrijk dat alleenstaande 
ouderen het nut ervan inzien om voorbe
reid te zijn op een digitale toekomst. In 
Princenhage wordt een coördinator aan
gesteld die de vrijwilligers begeleidt.

Cursus in Dobbelsteen
De cursus zal plaats vinden in de Dob
belsteen. Een en ander wordt mogelijk 
gemaakt door subsidie die we van het 
Oranjefonds krijgen. De plaatselijke 
proef, voor en door Princenhagenaars,  

Door: Helma Raaijmakers

‘Het Rode Kruis helpt’ is de 
slogan die we allemaal ken-
nen. Minder bekend is dat het 
Rode Kruis, afdeling de Baronie, in zeven 
gemeenten actief is op het gebied van 
communicatie met ouderen.

In Breda is al 40 jaar de zogeheten  
telefooncirkel actief. Op verzoek van de 
Dorpsraad zal de telefooncirkel ook in 
Princenhage komen, evenals een beeld
cirkel. Hanneke van der Vorm vertelt.

Telefooncirkel
“Wat houdt de telefooncirkel in? Een vrij
williger van het Rode Kruis de Baronie 
coördineert een groep die beurtelings 
elke ochtend deelnemers van de tele
fooncirkel bellen met de vraag of alles 
nog goed is. Nummer een belt nummer 
twee, nummer twee belt nummer drie, 
enzovoort tot de cirkel rond is. De vrij
williger opent en sluit de cirkel. De tele
fooncirkel is bedoeld voor ouderen die 
alleen wonen, niet zoveel bezoek krijgen 
en weinig contact met anderen hebben. 
Mensen ervaren de telefooncirkel als po

duurt een jaar. Na afloop mogen de deel
nemers –in overleg de tablet houden”. 
Wilt u als vrijwilliger meewerken om de 
ouderen vertrouwd te maken op hun di
gitale toekomst? Hen leren omgaan met 
skype, wifi, internet enz.? Om hen uit een 
isolement te halen? Dan kunt u zich op
geven bij hvandervorm@rodekruis.nl tel.
nr. 0637603375 of bij Gerty Vorsselmans, 
sociaal werker in de wijk Princenhage: 
gertyvorsselmans@zorgvoorelkaarbre
da.nl Tel.nr. 076 52151528

Oud en 
Nieuw

Zonnebloemafdeling Princenhage 
heeft dringend vrijwilligers nodig

• Samenwerking met een enthousiast team
• Gezellige sfeer
•  Helpen bij het realiseren van activiteiten 

en uitstapjes
• Zinvolle vrijetijdsbesteding
•  Goede aanvullende verzekering bij be

zoekwerk en activiteiten
•  Organiseert uitstapjes en gezellige 

middagen voor de gasten
•  Mogelijkheid om je aan te melden bij 

het Nationaal Bureau om als vrijwilliger 
actief deel te nemen aan De Zonne
bloem vakanties

• Fondsenwerving
• Werkt aan imago/naamsbekendheid
• Gemotiveerd en enthousiast
• Respectvol
• Bereid om kennis te verdiepen

En vindt u het leuk om in verenigings
verband aan de slag te gaan? Kom dan 
eens praten!
Voor informatie kunt U contact opnemen 
met het secretariaat van de afdeling Prin
cenhage Cisca Frank tel. 076  5211120 
of via mail: ciscafrank@casema.nl

De Zonnebloem bevordert sociale samen
hang door het leveren van een positieve 
bijdrage aan het leven van mensen die 
door ziekte, handicap of gevorderde 
leeftijd lichamelijke beperkingen hebben 
en als gevolg daarvan sociaal isolement 
dreigt. Maar ook door mensen in staat 
te stellen extra betekenis aan hun leven 
te geven door er, als vrijwilligers, te zijn 
voor medemensen. De wisselwerking 
verhoogt de kwaliteit van beide groepen. 
Onze Zonnebloemafdeling is dringend 
op zoek naar vrijwilligers als bezoek
vrijwilliger. Van toegevoegde waarde voor 
de vrijwilliger zelf:
•  Goede mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling
•  Goede begeleiding door een collega 

vrijwilliger en het bestuur van de afdeling
•  Cursusmogelijkheden vanuit Nationaal 

Bureau
• Introductieprogramma
• Persoonlijk contactpersoon
•  Het bezoeken van gasten en de fre

quentie hiervan wordt door u en de gast 
bepaald
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Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden:  

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com

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

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag

1609061ZEZ Ronde 24 Advertentie Wijkblad.indd   1 16-09-16   16:24

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
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DEZE WEEK IN

PrINCENhOf
MaaNDag 26 sEPtEMbEr

fIEtsEN bIj PrINCENhOf
Op initiatief van de KBO kun je maandag 26 september deelne
men 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. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

VrIjDag 30 sEPtEMbEr

WaNDELEN bIj 
PrINCENhOf

Op vrijdag 30 september 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 een 
frisse neus halen en daarna onder het genot van een kopje koffie/ 
thee napraten. Deelname is gratis. Princenhof, Princentuin 1,  
tel. (076) 5309791.

ZatErDag 24 sEPtEMbEr

rEPaIr Café IN DE 
DObbELstEEN 

De zomervakantie zit er weer op, dus gaat het Repair Café in 
Princenhage weer open. Op zaterdagmiddag 24 september 
kunt u vanaf 12.00 tot 16.00 uur terecht in de Dobbelsteen 
waar deskundigen aanwezig zijn voor allerlei reparaties aan 
o.a. kleine huishoudelijke apparaten, kleding, fietsen, speel
goed, 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 coördi
nator, Henk Oomen via henk.oomen1948@hotmail.com of op 
telefoonnummer 0615242474.

De Dobbelsteen is gevestigd aan de Doelen 36 in Breda 
(Princenhage)

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 Wat was het mooi in Bella Italia. Volgend jaar weer en dan 
een woordje Italiaans spreken. Kom dan nu op les! Individu-
eel of met een groepje. Mijn huidige cursisten zijn enthousiast 
over de originele opzet van de lessen.Frequentie, dag, tijdstip 
in overleg .Tel: 06-20079699  Arrivederci!

Gezocht: Huishoudelijke hulp voor 1 x in de week, bij 
voorkeur op donderdagochtend (anders dinsdagochtend) 
vanaf 08.30 uur, in Princenhage. Geïnteresseerd?  
Neem contact op via telefoonnummer 06-50401086. AANBOD

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.

HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

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

particulieren en e13,50 voor nietparticulieren. 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.
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Princentuin viert samen de burendag
ontmoeten
15.00.uur: afsluiting en bekendmaking 
prijswinnaars rebus.

“Rollatorloop”
13.30 uur: MediPlus zet  een speciaal 
circuit uit voor rollator of rolstoel. Naast 
uw eigen rollator of rolstoel kunt u ook 
gebruik maken van materiaal van MediP
lus. Het startsein wordt gegeven door de 
Dorpsraad.

Ontmoetingsruimte Princenhof
Modeshow en verkoop Vander Klooster 
Mode.
Speciaal biljartspel, voor iedereen die 
niet kan biljarten.

Woonzorgcentrum nieuwe Thebe Haga
U kunt een kijkje nemen bij de nieuw
bouw. Er zijn foto’s te zien en ander infor
matiemateriaal te verkrijgen.

Ook op Princentuin ontmoeten buren 
elkaar graag: daarom is er op zaterdag 
24 september rondom Princentuin, 
van alles te beleven tussen 11.00 en 
15.00 uur.

 De buren rondom de Princentuin hebben 
de handen in een geslagen. Er is voor ie
der wat wils en overal is er koffie/thee of 
sapje met wat lekkers.

Muziekplein/middenterrein grasveld:  
Aanvang 11.00 uur. Muziek: DJ en live 
muziek: Wereldband The SongFacto
ry; singersongwritermuziek gemixt met 
Americana en een sixties feel. Zij treden 
op van 12.30 tot 13.30 en van 14.00 tot 
15.00 uur.
Koffie/thee/sap en iets lekkers
Oud Hollandse spelen
Een bakske bij de bakfiets: info stand 
“Kom Erbij”, info over eenzaamheid en 

Kinderen verkopen speelgoed en er is 
een Jeu de Boules baan.
Woonzorgcentrum Thebe Lucia: loterij, 
kleurplaten en popcornmachine.
Appartementencomplex Heilaarflat: 
rommelmarkt op het nieuwe terras.
VDM, Tientjes academie, coöperatie de 
Vrije Uitloop: presentatie / informatie.

De Song Factory treedt op

Schuurkerkstraat

een oogje dicht, Deze schuurkerk stond 
achter de panden Liesbosstraat 6 en 8, 
ter hoogte van de huidige bebouwing in 
de Schuurkerkstraat. In 1676 brandde 
de schuurkerk af. Er werd een tweede 
schuurkerk gebouwd met twee altaren 
en was 30 roeden (ca. 970m2) groot. 
Ook deze ging in vlammen op tijdens een 
hevige winterstorm op 2 januari 1721. Er 
werd een derde, grotere schuurkerk ge
bouwd, die, nadat de Sint Martinuskerk in 
1798 terug in katholieke handen was ge

Door: Helma Raaijmakers

Bij besluit van B & W is op 
16 februari 1972 deze naam 
vastgesteld. De Schuurkerkstraat is  
een zijstraat van de Pastoor van 
Spaandonkstraat en heet zo omdat tot 
1804 hier een schuurkerk stond.

Bij de Vrede van Munster in 1648 werd 
het aan de katholieken verboden hun 
godsdienst in het openbaar uit te oefe
nen. Ds. Johannes Lampe was de eerste 
predikant van de ‘Gereformeerde Ge
meynte’ te Princenhage. De ingebruik
name van de Sint Martinuskerk als ‘ge
reformeerd’ kerkgebouw vond met enig 
vertoon plaats. Een afvaardiging van 
Stadhouder Willem de Tweede, hoge offi
cieren van het Staatse leger en kerkelijke 
afvaardigingen van de classis Breda. Dit 
alles te paard en onder trompetgeschal 
en klokgelui. Het was een bitter vernede
rend jaar voor de overgrote meerderheid 
der Haghenaren, agrariërs en handwerk
lieden. Zij zagen hoe hun twee eeuwen 
oude kerk werd ingericht en verbouwd 
voor de gereformeerde eredienst. Met
een na het verlaten van de Sint Martinus
kerk kon pastoor Holthusius, die alleen 
het Mariabeeld mee mocht nemen, zijn 
intrek nemen in een door een parochiaan 
aangeboden schuur, waarin de katho
lieke erediensten konden worden voort
gezet. Officieel mocht dit eigenlijk niet, 
maar de betreffende instanties knepen 

komen, in 1804 werd gesloopt. Na gron
dige restauratie en het herstel van het in
terieur van de Sint Martinuskerk werd op 
13 september 1801 weer voor het eerst 
een H. Mis opgedragen door Arnoldus 
van Arendonck, die van 1799 tot 1826 
pastoor was van de Martinusparochie.

Bronnen: De straten van Breda door Gerard Otten; 
Johanneskerk en Gemeente vanaf 1798 door F. 
van Boven.
‘750 jaar geloofsgemeenschap H. Martinus’

Straatnamen in Princenhage
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COLOFON

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma t/ vrij 9.0012.00: tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
Email: martinus@rkbredawest.nl 

MARTINUSKERK Voor uitvaarten, ziekenzalving en zieken
zegen dagelijks te bereiken op tel. 06 14
96 21 11. Pastores: Paul Heye, Adrie Lind 
en Henny SpoorenSchaart.

Weekend 24/25 september 
Oecumenische viering met als voorgangers 
ds. S. van Meggelen en pastor Henny 
SpoorenSchaart. Het Martinuskoor verzorgt 
de zang.

Misintenties
Zondag 11 uur. Blanca Jacobs.

In memoriam: Pierre van Pruijssen
Pierre van Pruijssen is op 9 juni 1939 ge
boren te Ginneken en Bavel en overleed 
op 30 augustus 2016 in Breda. Zijn vrouw 
Anneke en de kinderen brachten hem 
op het gedachtenisplaatje in herinnering: 
‘Pierre was een serieuze en harde werker. 

Als directeur van de Mavo Hoge Vucht 
was hij zeer begaan met de leerlingen 
en leraren. Pierre was bijna 48 jaar echt
genoot van Anneke en trotse vader van 
hun twee kinderen. Later was hij stapel
gek op zijn kleinkinderen en hij vond het 
top dat ze alle vijf voetballen. Regelmatig 
ging hij naar een wedstrijd kijken. Hoe
wel hij zich altijd graag onder de mensen 
begaf,  voelde hij zich de laatste jaren 
vaak eenzaam en alleen Dit komt door
dat hij zijn slechte gehoor als grootste 
handicap van zijn hersenziekte MSA be
schouwde. Een van zijn laatste wensen 
was om zijn hersenen te doneren zodat 
men onderzoek kon doen naar deze zeld
zame ziekte. Hij hoopte zo anderen te 
kunnen helpen. Helaas was dit niet meer 
mogelijk. Wij bedanken u voor uw steun 
en medeleven in deze moeilijke tijd’.

Kerkdienst 25 september: ‘Vrede verbindt’
Op deze zondag is er geen kerkdienst in 
de Johanneskerk, maar is iedereen wel
kom om 11.00u. in de Martinuskerk voor 
de oecumenische Viering in het kader 
van de Vredesweek. Voorgangers pastor 
Henny SpoorenSchaart en ds. Saskia 
van Meggelen.

Oecumenisch ochtendgebed
In het kader van de Vredesweek is er, 
samen met de Martinusgeloofsgemeen
schap, op donderdagmorgen 29 septem
ber om 9.00u. een gezamenlijk ochtend
gebed in de Johanneskerk. Voorgangers 
pastor Adrie Lint en ds. Saskia van Meg
gelen. Na afloop is er koffie in het Ker
kenhuis.

Vredesmars zaterdag 24 september
Eveneens in het kader van de Vredes
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VErs IN ’t aOgjE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

week wordt er, om solidariteit te betonen 
met de vele vluchtelingen, op zaterdag 
24 september een vredesmars georga
niseerd. Aanvang programma om 14.30 
uur bij het AZC aan de Nassausingel, met 
muziek, om 15.00 uur start wandeling. 
Kom in de benen en doe mee!

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. 0622576592

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

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

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.

MOBILITEIT 
SERVICE MET 
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VAN CARPROF
DAG EN NACHT 
PECHHULP IN 
HEEL EUROPA 
SLECHTS €29,95per jaar

SPINVELD 72A, BREDA
T  076 - 521 85 09
E  NUITERMANS@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/BREDA
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