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W I J K B L A D

De kermis staat weer voor de deur!

enigingsleven (streng gescheiden voor 
jongens en meisjes), niet veel te beleven. 
Mensen leefden echt  naar de kermis toe 
en er werd hard voor gespaard. Waar ga-
ven zij hun centjes aan uit op de kermis? 
Aan de kop van Jut, om de vrouw met 
de drie borsten te zien, de berenleider –
in een tent stond een man die een beer 
kunstjes liet doen-, de muizendoolhof, 
lilliputters waren ‘kijkobjecten’, de hob-
belende geit, het kalf met de twee kop-
pen, de Jimmy –je moest op een lopende 
band overeind zien te blijven omdat die 
steeds van snelheid wisselde-, de schuit-
jesschommel en de stoeltjesschommel, 
enz. In de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw veranderde de wereld in een rap 
tempo en ook de kermis paste zich aan 

door met modernere attracties te stunten. 
De kermis bleef wel lang dé mogelijkheid 
om ‘verkering’ te krijgen. Maar die tijd 
ligt ver achter ons en ook al blijft de ker-
mis als traditie bestaan, een hoogtepunt 
van het jaar is het niet meer. Komend 
weekend staan in Princenhage weer de 
gebruikelijke attracties zoals de rups, 
schuifkasten, scootertjes, visjes vangen, 
schietkraam, snoep- en oliebollenkraam 
enz.. Voor de allerkleinsten biedt de ker-
mis nog de ouderwetse draaimolen en 
de minicars. Bovendien kunnen zij weer 
pony rijden op de kruising Haagweg-
Posthoornstraat. Jong en oud kunnen 
genieten van de kermis, die op zaterdag-
middag om 2 uur van start gaat en dins-
dagavond laat weer wordt afgebroken.

Door: Helma Raaijmakers

Traditiegetrouw staat in 
het eerste weekend van de 
maand oktober in Princenhage 
de kermis weer voor de deur. 

In de vroege Middeleeuwen werden rond 
of op de naamdag van de heilige van 
de parochie vele erediensten gehouden 
om alle gelovigen die meestal van ver 
moesten komen, de gelegenheid te ge-
ven een van de vieringen te bezoeken. 
Handelaren en andere neringzoekenden 
wisten hier –buiten het religieuze gebeu-
ren om- wel raad mee. Er waren immers 
op een paar dagen tijd veel mensen op 
één plaats bijeen en daar kon wat aan 
verdiend worden. Van lieverlee ontston-
den op deze manier de jaarmarkten met 
in hun kielzog degenen die de mensen 
–tegen vergoeding uiteraard- gingen 
vermaken. Deze jaarmarkten werden ook 
ontmoetingsplaatsen voor jongelui die 
op deze manier een kansje bij het ande-
re geslacht wilden maken. Eeuwenlang 
is deze traditie van jaarmarkt gecombi-
neerd met kermis (afgeleid van kerke-
mis) blijven bestaan. In de tweede helft 
van de vorige eeuw werden de kerkelijke 
vieringen en jaarmarkten meer en meer 
van elkaar losgekoppeld, maar de ker-
missen bleven vastgekleefd aan de van 
oudsher vastgestelde data

Vroeger hoogtepunt in het jaar
Vroeger, en ik heb het als kind nog mee-
gemaakt, was de kermis het hoogtepunt 
van het jaar wat betreft vermaak en ont-
moeting. Er was immers buiten het ver-

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

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

Kaardensteker-
straat 3
Breda

Vraagprijs: 
€ 219.000,-- k.k

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



Team NAC street league wint Weilandgames
venal is het motto van de Weilandgames 
“Meedoen is belangrijker dan winnen”. 
Gezelligheid troef, zoiets. En dat was te 
merken ook. De biertap maakte vanaf het 
middaguur al overuren. De sfeer onder-
ling (die van ons kent ons) was alom aan-
wezig. Het aantal deelnemende teams 
(6) was niet al te hoog, maar het aantal 
toeschouwers was prima. En ook dit jaar 
weer was het geweldig weer. Het geheel 
werd wederom humoristisch aan elkaar 
gekletst door Ronald Huismans. 

De diverse onderdelen werden in pais en 
vree afgewerkt met aan het eind de vol-
gende uitslag: 6: Jongerenkoor. 5: C.C. ‘t 
Aogje. 4: Tennispark Princenhage. 3: CV 
Simpel. 2: NAC streetleague. 1: de Laan. 
De top 3 lag dicht bij elkaar: 24-25-26 
punten. De finale was dus een prooi voor 
team NAC street league. 
Het hele fotoalbum vindt u op onze site.

Door: Armin Floren

Het begint een beetje af te 
tekenen: de jonge sportieve 
honden winnen steevast de Weiland-
games. 

En vind je het gek? De verschillende 
spelonderdelen waren slopend: Afmatra-
ce (op pure kracht een steile helling op 
met een stok), tobbedansen (steile hel-
ling op met bootje, afdalen, in het water 
plonzen en weer rennen), get ‘m off (te-
genstander van een plateau afmeppen 
met plastic stang). De jonge gasten van 
NAC street League wisten er wel raad 
mee. In de finale schudden zij (net als 
vorig jaar) definitief de laan van Merter-
sem van zich af. 

Zes teams streden om de eer en het fana-
tisme was bij alle teams hoog. Maar bo-

Geslaagd jubileumfeest 
bij Princenhaagse boulers

“De opkomst is natuurlijk geweldig”

Door: Ron van Zundert

Zaterdag 24 september 
vierde jeu de boulesvereniging 
Princenhage haar tiende verjaardag. 
Ruim veertig mensen wisten de weg naar 
de Dorpswei te vinden om hier samen 
een balletje te boulen. De zon, de men-
sen, de locatie alles droeg bij aan een 
sportieve middag en gezellige avond.

In de middag werd een toernooi afge-
werkt, waarbij de spelers twee tot zes 
wedstrijden afwerkten. Hoewel de sfeer 
belangrijk was, kon aan de mimiek van 
menig bouler afgelezen worden dat het 
bij vlagen toch ook bittere ernst was. Jan 
van den Bliek ging er met de hoofdprijs 
van door. Op de voet gevolgd Chris Nuij-
termans en Annelies Stobbelaar.

Groei
“De opkomst is natuurlijk geweldig. We 
hebben ook wat kijkers gehad en zo heb-
ben zich vandaag toch weer wat nieuwe 

‘leden’ gemeld. Dat is toch mooi”, vertelt 
initiatiefnemer van de club Peter Hector. 
“Op vrijdagavond zie je dat er echt een 
vaste club mensen komt. Maar vooral 
de groep die op woensdagmiddag komt 
boulen groeit gestaag”, vult Peter aan. 
Het is dan ook hierom dat de mogelijkheid 
van een vierde baan wordt onderzocht. 
Overleg met het SGAP en de gemeen-
te zal moeten uitwijzen of dit haalbaar 
is. Na het toernooi was er tijd voor een 
barbecue. Ook werd stilgestaan bij de 
inzet van Jan en Joke van den Bliek. Zij 
zijn toch wel de stuwende kracht van de 
club en dat leverde hen behalve lovende 
woorden ook een dinerbon op.

Prijs
De spelers werden getrakteerd op appel-
flappen van bakker Lips en ook jeu de 
boules-talent Chris Nuijtermans deed een 
feestelijke duit in de zak. Hij zorgde ervoor 
dat iedereen naar huis ging met een jubi-
leummedaille. Het kleinood werd door alle 
bezoekers fier gedragen en zo had eigen-
lijk iedereen deze dag een beetje prijs.

In het jaar 2000 ontstond “de groep  
buren in de Dreef”. Deze groep nam 
toen het initiatief om de tuin van Dreef 
8 te behouden voor Princenhage.

Sindsdien werd het bij elkaar op Nationale 
Burendag komen een traditie: “bij een 
jubileum/verjaardag nodigden we elkaar 
uit voor een barbecue in de eigen tuin. 
Niet voor de hele straat, dat past niet in je 
tuin, maar voor een groep buren tussen 
Auphir en de kruising Esserstraat/Doelen.  
Het gezelschap wisselt. Bij de een kwamen 
weer andere buren erbij dan bij de ander. 
Maar er ontstond een ‘harde kern’ van 8 
buren, die wat vaker wat organiseerden. 
Zo ontstond de groepsapp “Leuke Dingen 
in de Dreef”. Zo kan iemand spontaan 
een oproep doen: zullen we vanavond 
jeu-de-boulen in onze tuin? Doen we 
mee aan de Dorpsquiz? Wie gaat er mee 
naar het concert op de Haagse Markt? 
Zullen we met de dames als groep met 
carnaval naar De Koe gaan? Doen we 
mee aan het volleybaltoernooi? Zullen we 
eens gaan eten in het nieuwe restaurant op 
het Heuvelplein?” Dit jaar ging de club op  
burendag uit eten bij Walia. Het werd een 
avondvullend programma waarbij ze weer 
over van alles hebben kunnen bijpraten.

Buren in de Dreef 
vieren Burendag
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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

30e Dorpskwis van  
’t Aogje komt eraan!

nuwslopende finale, waarin we gaan be-
palen wie de winnaar van de 30e Dorps-
kwis wordt.

Organisatie
De Dorpskwis wordt al 30 jaar georgani-
seerd door Stichting C.C. ’t Aogje. Deze 
Stichting bestaat al 60 jaar en is vooral 
bezig met de organisatie van het Prin-
cenhaagse carnaval, maar naast het 
carnaval wordt er nog veel meer gedaan, 
zoals de Dorpskwis, de Weilandgames 
en de jaarlijkse rommelmarkt.

Inschrijven
Inschrijven kan via dorpskwis@cctaogje.nl.  
Voor meer informatie kun je altijd terecht bij 
Willem Schoonebeek, tel. 06-12089654.

Op 26 november 2016 organiseert 
Stichting C.C. ’t Aogje voor de 30e 
keer de Dorpskwis, daarom zijn wij op 
zoek naar teams die willen deelnemen 
aan deze spannende quiz.

Een team bestaat uit vijf personen die de 
strijd aan willen gaan om € 250,-. Lijkt dit 
je wel wat? Schrijf je dan nu in!

De Dorpskwis
De quiz bestaat uit vier rondes waarin 
vragen beantwoord zullen moeten wor-
den. De eerste ronde doe je thuis. Vanaf 
half 5 kun je met je team en achterban 
aan de slag met de startopdrachten. Zo-
dra deze allemaal om uiterlijk half 8 in-
geleverd zijn gaan we om 20.00 uur van 
start met de voorronden. Samen met je 
team en ondersteuning van de achterban 
achter in de zaal, worden er vijf rondes 
met vragen gespeeld. De teams met de 
hoogste scores gaan direct door naar de 
halve finale.

Voor de rest is er de herkansingsronde
Dan door met de spannende halve finale 
waar de parate kennis getest zal worden. 
Vijf categorieën die hier bevraagd gaan 
worden: Princenhage en omgeving, alge-
mene kennis, sport, cultuur en actualiteit. 
Denk dus goed na wie welke categorie 
op zich neemt. Uiteindelijk volgt er de ze-

La Barrique loopt
mee met Singelloop

La Barrique doet 2 oktober weer mee 
met de bedrijvenloop op de 10 km.

Een team bestaat uit 5 lopers waarbij 
de eerste 3 snelste tijden van het team 
tellen voor een klassering in de ranglijst 
voor de prijzen. Na voorgaande twee jaar 
als 2e geëindigd te zijn doen we weer 
een poging om het podium te halen. Het 
team bestaat de volgende lopers. Rinse 
Bulkmans, Johan van Rijckevorsel, Ray-
mon van de Berg, Michiel Otten en Niels 
de Jong. Mocht U willen supporteren de 
start vindt plaats om 12.15

Henk Voesenek is een échte Princen
hagenaar, geboren in de Rithsestraat 
en opgegeroeid in de Liesboslaan.  
Samen met schoondochter Selma 
heeft Henk de Mont Ventoux per  
racefiets gereden. 

Zoon Jorrit en zijn vrouw Marie-Louise  
reden in de volgauto mee. Het was  
vreselijk zwaar, met heel veel wind en 
kou, maar ze hebben het gehaald. Het 
was dan wel niet niet in het Aogje, maar 
wel een knappe prestatie úit het Aogje.

Gespo(r)t in ‘t Aogje
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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)

In  4  stappen naar  

1 Gratis figuuranalyse
 Iedereen is anders. Daarom analyseren  

we eerst je figuur en stellen we samen  
je persoonlijke afslankprogramma op.

2 Doelgericht bewegen
 Je beweegt in een verwarmde cabine en 

krijgt individuele begeleiding om af te 
slanken waar jij dat wenst.

3 Ozontherapie
 Met de ozonzuurstoftherapie behoud je  

een strakke en gladde huid, zelfs als je  
vele kilo’s verliest.

4 Voedingsadvies
 Je krijgt advies op maat van onze diëtisten. 

Geen streng dieet, wel een gezond eet- 
patroon dat bij je leven past.

Precies afslanken waar jij dat wilt is nu eenvoudiger  
dan ooit. Zlim Breda helpt je met een individuele aanpak 

voor een gegarandeerd resultaat. Probeer het ook!

een mooier figuur

Gratis
een vrijblijvende
figuuranalyse?

kijk op
zlimbreda.nl

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)

RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

HOEZO
 T.H.T.?
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Verrijking 

“Wat een verrijking van de buurt”. Eén 
van de complimenten die wij horen als 
personeel van de Aogse Markt. Ik werk 
er met liefde en plezier. Hoewel mijn 
lichaam mij na een avonddienst zeer 
overtuigend het tegendeel probeert te 
bewijzen, krijg ik er bergen energie van.

COLUMN Hoe hilarisch is het als je niets ver-
moedend vraagt aan een gast hoe het 
gesmaakt heeft en meneer antwoordt, 
rood aanlopend met vlekken in zijn nek: 
“Als jullie nog één keer dit gerecht durven 
te serveren, zonder waarschuwing vooraf 
dat er botten in kunnen zitten, dan klaag 
ik jullie allemaal aan!”. Me verontschul-
digend heb ik in de keuken gierend van 
het lachen zijn spareribs opgeruimd.
Of dat je op een gigantisch drukke 
avond een bestelling opneemt, waarbij 
mevrouw aangeeft liever geen bacon op 
haar runderburger te hebben. Terwijl ik 
de bestelling noteer, zegt ze terloops: 
“Want ik hou niet zo van vlees”. Met een 
stalen gezicht bied ik haar de vegetari-
sche burger aan.
Dan zijn er de bijzondere momenten. 
Eén van de eerste weekenden dat we ge-
opend waren komt er man binnen, blij, 
uitgelaten en geëmotioneerd. Vol trots 
laat hij de foto’s zien van zijn zoontje 
dat net daarvoor geboren is. Afgelopen 

weekend liep dat ventje aan mijn hand 
zijn eerste pasjes op het terras.
Er komt een ouder echtpaar binnen en 
meneer kijkt erg sceptisch, hij stelt aller-
lei vragen om er zeker van te zijn dat de 
avond aan hun verwachting zal voldoen. 
Van de gekste dingen, hoe de maaltijd 
bereid wordt en of de toiletten wel goed 
schoon gehouden worden. Nadat ik zijn 
vertrouwen een beetje heb gewonnen, 
vertelt zijn vrouw dat zij een heel jaar 
sparen om op hun trouwdag uit eten te 
gaan. Ze nemen alleen een hoofdgerecht 
en beiden 1 drankje. De rekening is niet 
hoog, maar wordt tot op de cent nage-
teld. Bij het weggaan drukt de meneer 
mij nog 1€ in mijn hand. “Bedankt voor 
de fijne avond, meisje”. Die euro brandt 
in mijn hand. Ik heb me nog nooit zo 
rijk gevoeld.
Op zo’n moment is dit werk echt een 
verrijking van míjn leven…..

Marieke Richters

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 5



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
e-mail: info@dennisroovers.nl

www.dennisroovers.nl

DE TOTAALINSTALLATEUR
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Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 
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Ralph Borghouts fotografie
Passie in Princenhage:

wen vast te leggen. Een vuurtje was aan-
gewakkerd, maar heeft daarna een aantal 
jaren op een wat lager pitje gestaan.

Meer dan...
Bij de geboorte van zijn oudste dochter, 
7 jaar geleden, laaide het vuur opnieuw 
op toen Ralph ontdekte hoe leuk hij het 
vond zijn dochter en kersverse gezin 
te fotograferen. Niet alleen abstractie, 
maar ook beelden van mensen gingen 
hem fascineren. Het vroeg om meer en 
zette hem ertoe een fotografieopleiding 
te gaan doen aan de school voor foto-
grafie in Breda. Dit was voor Ralph de 
juiste stap. Hij kwam in aanraking met 
allerlei aspecten van de fotografie, zoals 
studiofotografie, portretfotografie en re-
clame. Niet alleen nam zijn kennis toe, 
maar ook vaardigheden, technieken, 
apparatuur en bovenal zijn ontwikkelde  
oog voor beeld. De passie voor fotografie  
is voor Ralph ondertussen meer dan een 
hobby geworden. Hij heeft dan ook al  
aardig wat opdrachten op zijn naam  
staan. Trouwreportages, familieportretten en  
zwangerschapshoots, maar ook reclame-

Door: Olga van Gils

Volgens de ‘Van Dale’ is 
passie een hartstochtelijke  
liefhebberij. Iedereen heeft 
een passie, 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 man die de we-
reld op eigen wijze weet vast te leggen 
en een passie heeft voor fotografie.

Ruim 15 jaar geleden raakte Ralph geïn-
teresseerd tijdens zijn studie Bouwkunde 
aan de TU Eindhoven geïnteresseerd in 
architectuur. Hij liet zich inspireren door 
boeken, tijdschriften en magazines met 
de meest prachtige foto’s over geometrie, 
patronen, structuren, etc. Dit zorgde er-
voor dat hij begon te experimenteren met 
het maken van foto’s. Na de aanschaf van 
een tweedehands analoge spiegelreflex 
camera begon hij op eigenwijze gebou-

fotografie en natuurlijk architectuur. Daar-
naast wellicht leuk te vermelden dat hij 
een levensproject is aangegaan om zijn 
naasten te fotograferen op een plek welke  
voor die persoon heel belangrijk is. Dat 
zou zomaar een plek hier in de buurt zijn, 
maar evengoed een park aan de andere 
kant van de wereld. En zo blijkt dat foto-
grafie voor Ralph niet alleen gaat om het 
vastleggen van een beeld, maar dat het 
een belevenis en ervaring is. Als fotograaf 
deelgenoot mogen zijn van persoonlijke, 
soms zelfs intieme, momenten en verha-
len. Dat maakt de uiteindelijke weergave 
van het beeld des te waardevoller. Neemt 
u gerust eens een kijkje op zijn website  
en laat u inspireren door de mooie beelden 
zoals Ralph de wereld ziet en vast weet 
te leggen: www.ralphborghouts.nl

Herinnering aan Piet Rombouts
Rond zes uur als de meesten toch wel 
naar huis moesten om te eten ging al-
tijd de telefoon. In koor werd er dan ge-
roepen: “Ik ben er niet hoor”  waarop we 
hem dan door de telefoon hoorden liegen: 
”Nee, die is hier niet mevrouw”.  Er werd 
dan natuurlijk gevraagd wie er belde en 
dat was dan het sein voor diegene waar-
naar gevraagd werd, om af te rekenen en 
als een speer naar huis te gaan. Degenen 
die bleven hadden dan het nodige com-
mentaar op de “lafaard”.
Piet Dekkers zat deze keer breeduit met 
zijn rug naar de ingang en had dus niet 
gezien dat zijn vrouw Toke, klein en slank 
van stuk, het café was binnengekomen 
op het moment dat de ander het café 
had verlaten. Ze hoorde haar man luid 
oreren: “Wat een watje. Die zit wel onder 
de plak zeg. Ik zou echt niet gelijk naar 
huis gaan. Ge bent toch niet bang van oe 
eigen vrouw zeker. Ik zou het eens mee 
willen maken, het idee alleen zeg”. Pietje 
probeerde achter de bar uit alle macht om 
de aandacht van Piet Dekkers te trekken, 
maar die was goed los. Schenk mij nog 
maar een borreltje in, puh, bang van oe 
eige wijf…….   ”Dekkers, meekomen, naar 
huis!”, was alles wat Toke zei en als door 
een wesp gestoken, vloog hij overeind om 
gedwee zijn Toke naar huis te volgen.
Hij is er hierna nog vaak aan herinnerd.
Leo Stok

Piet Dekkers was een boom van een ke-
rel van het type ‘ruwe bolster, blanke pit’. 
Hij mocht graag op het einde van de dag 
net voor het eten een borreltje drinken 
in Heuvelzicht, bij Pietje Rombouts, zijn 
stamkroeg. Het was er altijd een gezellige 
boel waarbij zich dagelijks rond etenstijd 
dezelfde taferelen afspeelden. Rond half 
zes, als de meesten al meer op hadden 
dan goed voor ze was, werd er steevast 
om de befaamde schijfjes leverworst ge-
vraagd. “Waar bleft de worst, Pietje, ik mot 
zo gaan eten. Hier staat het zout hoor, as 
ge da misschien zoekt. Snij die schefkes 
deze keer niet weer zo dun als de vorige 
keer. Dat ie alle tien zijn vingers nog heeft, 
is een raadsel”, waren steevast dezelfde 
opmerkingen, maar Pietje bleef als altijd 
stoïcijns zijn werk doen, logisch, het was 
elke dag hetzelfde liedje. Om kwart voor 
zes kwam dan de schaal met schijfjes 
worst, waarbij iedereen een schijfje nam 
en deelnam aan het ritueel: ”Sodeju, wa 
zout, is de dop eraf geschoten? Oeioei-
oei, zet die schaal weg, geef ons gauw 
wat te drinken, da zal ok wel de bedoeling 
zijn van die zoute worst, daar heb ik nog 
dagen oprispingen van, hoe oud is die 
worst”, waren dan zo de dankbare opmer-
kingen die Pietje om de oren vlogen en wij 
maar lachen. Het zal wel het vertrouwde 
van de herhaling zijn geweest, we amu-
seerden ons er altijd kostelijk mee.

Haagsemarkt september 2016 (Foto: Ralph Borghouts)

Op zijn 77ste verjaardag, 15 september, 
is Piet Rombouts, na een slopende ziekte 
van vijf maanden, overleden. Piet was een 
bekende Princenhagenaar. Kort na hun 
trouwen, 50 jaar geleden, heeft hij met 
zijn vrouw Jopie cafétaria de Vluchtheuvel 
overgenomen van de familie Luyken. In de 
jaren zeventig van de vorige eeuw zijn zij 
de uitbaters geworden van Heuvelzicht, 
totdat Hans en Nellie Martens op 1 januari 
1999 Heuvelzicht over namen. Wij wensen 
zijn vrouw Jopie en familie alle sterkte.

In Memoriam 
Piet Rombouts
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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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DEZE WEEK IN

PrINCENhOf
MaaNDag 3 OKtObEr

fIEtsEN bIj PrINCENhOf
Op initiatief van de KBO kun je maandag 3 oktober deelnemen 
aan een fietstocht over een afstand van 20 tot 25 kilometer. Verza-
melen en start om 13.30 uur bij de ingang van Princenhof. Deel-
name is gratis. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791. 

VrIjDag 7 OKtObEr

WaNDELEN bIj 
PrINCENhOf

Op vrijdag 7 oktober 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.

VrIjDag 7 OKtObEr

fILOsOfIsCh Café IN 
PrINCENhOf

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? 
Doe dan mee met het Filosofisch café. Samen bepalen we de 
thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe ga je er 
mee om? Wat geeft je voldoening in het leven? De bijeenkomst 
is op vrijdag 7 oktober van 9.30 tot 11.30 uur. Kosten € 1,50 per 
keer. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of  
e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl. Princenhof, Princentuin 1, 
tel. (076) 530 97 91.

ZatErDag 1 OKtObEr

KLEDINgINZaMELINg 
DOsKONaLE 

Op zaterdag 1 oktober  a.s. zamelt “DOSKONALE” weer  
gebruikte kleding en schoenen in.

De kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenie, 
voormalige Oostbloklanden en Afrika.

De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur worden aangeboden 
bij garage van Campenhout aan de Dreef 83 te Princenhage.
Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrij-
dagavond 19.00 uur bellen 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 inlichtingen: 076-5229330
Wij doen dit elke eerste zaterdagmorgen van de maand.

NIEt VErgEtEN!

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl

Breda
Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar!

T   076 303  2400
M  06 126 46 899
E   jurgen@jvkdaken.nl

Dakdekkers
Leidekkers
Loodgieters
Zink- en Koperslagers

▪ 
▪
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Ambachtelijke Dakbedekkingen
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AANBOD

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

AANBOD Praktijkruimte te huur in Prinsenbeek.
Voor Pedicure, Nagelstudio, Yoga, Fysio/massage,

Gezondheidszorg of Kantoorruimte.
     Tel 06-53269191 of info@cambridgebreda.nl

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.

ZONDag 2 OKtObEr

grOEN WIt - tsC
Groen-Wit1 speelt zondag 2 oktober thuis tegen TSC uit  
Oosterhout. Aanvang 14.30 uur.
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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

 Peuteropvang is goedkoper dan je denkt.  

Kijk voor meer informatie en een locatie in Princenhage, Heuvel, Westerpark en Tuinzigt op 
 www.kober.nl/peuterkorting2016 

Per 1 mei 2016 slechts  
€ 10,- per maand 

 

als je in aanmerking komt voor de Peuterkorting 
via de gemeente Breda (met een inkomen tot  
€ 38.455,-). Dat is een regeling voor gezinnen 
waarvan één of beide ouders niet werken. 
 
Als je (allebei) werk hebt, kom je in aanmerking 
voor de Kinderopvangtoeslag via de Belasting-
dienst. Ook dan betaal je maar een gedeelte zelf.   
 
Wil je weten wat peuteropvang jou kost?  
Wij rekenen de netto kosten graag voor je uit.  
Bel ons op (076) 504 56 05 of stuur een mail 
naar: serviceteam@kober.nl.  
 
Peuteropvang geeft jouw kind 
een goede start op school! 

Per 1 mei 2016 slechts 
€ 10,- per maand 

als je in aanmerking komt voor de Peuterkorting via de gemeente Breda 
(met een inkomen tot  € 38.455,-). Dat is een regeling voor gezinnen 
waarvan één of beide ouders niet werken. 

Als je (allebei) werk hebt, kom je in aanmerking voor de Kinderopvang- 
toeslag via de Belastingdienst. Ook dan betaal je maar een gedeelte zelf.  

Wil je weten wat peuteropvang jou kost?  
Wij rekenen de netto kosten graag voor je uit. Bel ons op (076) 504 56 05 
of stuur een mail naar: serviceteam@kober.nl.  

Peuteropvang is goedkoper dan je denkt.

Peuteropvang geeft jouw kind 
een goede start op school!

 Peuteropvang is goedkoper dan je denkt.  

Kijk voor meer informatie en een locatie in Princenhage, Heuvel, Westerpark en Tuinzigt op 
 www.kober.nl/peuterkorting2016 

Per 1 mei 2016 slechts  
€ 10,- per maand 

 

als je in aanmerking komt voor de Peuterkorting 
via de gemeente Breda (met een inkomen tot  
€ 38.455,-). Dat is een regeling voor gezinnen 
waarvan één of beide ouders niet werken. 
 
Als je (allebei) werk hebt, kom je in aanmerking 
voor de Kinderopvangtoeslag via de Belasting-
dienst. Ook dan betaal je maar een gedeelte zelf.   
 
Wil je weten wat peuteropvang jou kost?  
Wij rekenen de netto kosten graag voor je uit.  
Bel ons op (076) 504 56 05 of stuur een mail 
naar: serviceteam@kober.nl.  
 
Peuteropvang geeft jouw kind 
een goede start op school! 

Kijk voor meer informatie en een locatie in Princenhage, Heuvel, Westerpark en Tuinzigt op www.kober.nl/peuterkorting2016
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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.
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COLOFON

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 

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

Kerkdiensten 
Weekend 1 en 2 oktober.
Zondag 11.00 uur. Franciscusviering. Eu-
charistieviering met als voorganger pastoor 
Paul Heye. Het Jongerenkoor Princenhage 
verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Hubert Snels; Piet van 
Caulil.

Franciscusviering (dierendag)
Op zondag 2 oktober om 11.00 uur vie-
ren we in de Martinuskerk de feestdag 
van Sint Franciscus. Franciscus hield erg 
van alle dieren en daarom valt dit feest 

samen met dierendag. Alle kinderen mo-
gen hun favoriete knuffel of huisdier mee-
nemen naar de kerk! Samen maken we 
er een mooie viering van. Ook broertjes, 
zusjes en (groot)ouders zijn welkom!
Tot 2 oktober! 
Nazarethparochie
Werkgroep familievieringen

Kerkdienst 2 oktober’
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Aries van Meeteren 
uit Sliedrecht. En omdat zij vier jaar ge-
worden zijn komen vandaag Sarah van 
Peer, Saar van Meel en Elodie Dammer 
hun doopduiven ophalen en worden zij 
feestelijk ingehaald bij de Kinderkerk. 
Tijd voor ontmoeting en een kopje koffie 
of thee na afloop van de dienst in het Ker-
ken- en Glazenhuis.

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

Huis en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-
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VErs IN ’t aOgjE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en don-
derdagmorgen van 09.30-12:00u.. De 
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09.30-11.30 u.. Inloopatelier: 
donderdagmiddag van 13:30-15:30u..
Meer informatie vindt u op www.annahuis.nl 
en www.straatkrantbreda.nl

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 
MiddenZuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl
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