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Bloemist èn   
uitvaartverzorger
Rob van Gool

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

William 
Boothstraat 18

Breda

Vraagprijs: 
€ 257.500,-- k.k

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

Lobke en Merel winnen S.K.I.P. Got Talent
Twaalf geweldige acts bij S.K.I.P.’s got talent

lijn. Zij hadden diverse circusattributen 
meegenomen en lieten het publiek zien 
wat ze daar allemaal mee konden. Een 
terechte winnaar van de originaliteitsprijs.
Op de derde plaats eindigde Luna Ver-
meer met Thriller van Michael Jackson. 
Luna had veel aandacht besteed aan de 
aankleding, het leek wel een echt kerkhof 
waarbij je dacht naar de minispeelfilm 
van de videoclip te kijken. Lenthe Eet-
veldt won de tweede prijs met Leef voor 
elkaar van Kinderen voor Kinderen. Dit 

liedje zong ze live. De jury zei geen on-
zuivere noot gehoord te hebben en bena-
drukte het belang van het liedje, pesten 
hoort niet en hou van elkaar.

De winnaars van de avond werden Lob-
ke Noorland en Merel Kollen. Met een 
geweldige playback act van Meat Loaf 
met Paradise by the dashboard light. 
Als winnaar ontvingen zij de grote beker 
en mochten nog een keer hun optreden 
doen waarbij het publiek hard meezong.

Door: Corné Wijnings

Wat hadden Ronald Huis-
mans, Piet Dekkers en 

Inge Willemsen een moeilijke avond 
op zaterdagavond 8 oktober. Zij wa-
ren deze avond aangesteld als jury bij 
S.K.I.P. Got Talent. Uit 12 geweldige 
optredens moesten zij kiezen welk op-
treden het beste was.

In de Rabozaal van De Koe werd het pu-
bliek niet alleen op playbackacts getrak-
teerd maar ook dans, een live gezongen 
nummer en een circusact kwamen voor-
bij. Ieder optreden had zijn eigen charme 
en het publiek deed goed mee.

De avond was weer prima in elkaar gezet 
door de mensen van S.K.I.P. met mooie 
lichteffecten bij de nummers. Ook de 
twee presentatoren hadden er een lekker 
tempo in zitten en waren na ieder optre-
den enthousiast wat ze hadden gezien. 
Ook deden ze een oproep aan de kinde-
ren om vooral niet te vergeten om zich op 
te geven voor de jeugdraad verkiezingen 
die op 19 november plaatsvindt, een 
avond die CC ’t Aogje organiseert samen 
met S.K.I.P..

Aan het eind van de avond werden alle 
kinderen nog een keer op het podium 
geroepen. Van S.K.I.P. ontvingen zij kin-
derchampagne en een button als aan-
denken aan de avond. De jury begon de 
prijsuitreiking met de originaliteitsprijs. 
Deze werd gewonnen door Julia en Jo-

De winnaars van de avond werden Lobke Noorland en Merel Kollen.



Uitbundige jubileumviering JKP
leed met elkaar en genoten –buiten het 
zingen- van allerlei activiteiten. Zo heb-
ben we eens een musical opgevoerd in 
de opgebroken Esserstraat. We vonden 
de themaweekenden geweldig. In die tijd 
gingen we na afloop van de repetitie naar 
café de Hommel.

1997-2006
Erik Kuijpers roemde de koorfeesten, de 
reünie van destijds, het oliebollen bak-
ken met oudjaar. “Het derde decennium 
toonde een grote opleving van het JKP. 
Nieuwe jonge leden inspireerden het 
JKP. Heel bijzonder was de reis die we 
met pastor Cas van Beek naar Bonaire 
hebben gemaakt, waar enkele van onze 
koorleden vandaan kwamen. En niet te 
vergeten het vakantietripje naar Barcel-
ona!”

2006-2016
Neeltje Voesenek vertelde dat zij als 
12-jarige bij het JKP kwam. “Het is niet 
alleen muziek maken met elkaar. De on-
derlinge saamhorigheid tijdens de ande-
re activiteiten is ook belangrijk. Tijdens 
de reünie in de Vlaamse schuur zullen er 
weer volop herinneringen worden opge-
haald aan een prachtige tijd bij het JKP 
in de afgelopen 40 jaar!”.

Felicitatie parochiebestuur
Jan Hendrickx, vice-voorzitter van het 
parochiebestuur overhandigde een klei-
ne bijdrage aan het JKP met de woorden: 
“Het Jongerenkoor Princenhage blijft al-
tijd jong.en is al 40 jaar een leuke club 
met prachtige zang waar heel Princenhage 
trots op is.” 

Zie ook: wijkbladprincenhage.net

Door: Helma Raaijmakers

Afgelopen zaterdag vier-
de het Jongerenkoor 
Princenhage het 40-jarig 

bestaan met een uitbundige viering 
door leden en oud-leden in de Marti-
nuskerk. De vele aanwezigen genoten 
van de prachtige uitvoeringen. Aan het 
eind van de viering viel hen dan ook 
een geweldig applaus ten deel. 

Na de inleiding door pastoor Paul Heye 
heette Ykke Goossens, voorzitter van het 
JKP, iedereen welkom, waarna oud-JKP-
lid Arie van der Wiel de eerste tien jaren 
belichtte: “Vanuit de roerige jaren zestig 
bestond er al een koor voor de jeugd in 
de Martinuskerk, maar dat hield op te be-
staan. Halverwege jaren zeventig echter 
kreeg Princenhage te maken met nieu-
we bewoners die wat wilden doen in de 
kerk. Zo vonden een tiental jongeren en 
jonggehuwden elkaar en het idee voor 
JKP (dat toen nog gewoon jongerenkoor 
heette) was geboren. We experimen-
teerden met teksten waarin soms maat-
schappijkritische geluiden klonken. We 
kregen applaus, maar sloegen de plank 
ook wel eens mis. Maar het kon allemaal 
bij kapelaan Dirven en pastor Willy van 
den Heuvel. Na een repetitie of uitvoe-
ring gingen we naar Het Roode Hert. Zo 
gingen feestvreugde, ontspanning en het 
maandelijks opluisteren van ons blij ge-
loof, hand in hand”.

1996-2006
Door Bregje Beekers werd het tweede 
decennium belicht: “Ons motto in die 
jaren was: ‘het komt wel goed’. En het 
kwam ook altijd goed. We deelden lief en 

Al 40 jaar grote vriendenkring Speeltuin Hagehof
Beste bewoners,
Werkgroep Buiten Spelen Princenhage 
is al een tijd samen met de gemeente 
Breda aan het kijken hoe we het buiten 
spelen kunnen verbeteren. Samen kij-
ken we waar nieuwe toestellen bij moe-
ten komen, of nieuwe speelplekken en 
concepten gecreëerd kunnen worden.
Inmiddels liggen er voor twee speel-
tuinen al concrete plannen. De derde 
speeltuin waar we voor aan de slag 
gaan is de speeltuin gelegen op het Ha-
gehof. Het plan is om deze volledig te 
vernieuwen. Via een huis-aan-huis en-
quête is er al contact geweest met de 
bewoners en hebben we al een aantal 
goede ideeën. Graag geven we u nog 
een laatste mogelijkheid om ons van uw 
wensen op de hoogte te stellen.
Voor eind oktober ontvangen we graag 
uw ideeën via onze Facebookpagina:
Buiten Spelen Princenhage.
We kijken uit naar uw reacties.
Namens de werkgroep,
Karlien Klijn

Wethouder van  
Lunteren bezoekt 
Princenhage
Wethouder Patrick van Lunteren bezoekt 
elke maand in 2016 op de fiets een wijk of 
dorp in Breda. Op woensdag 19 oktober 
doet de wethouder Princenhage aan. Om 
15.30 uur komt het fietsende gezelschap 
aan bij het Roode Hert waar is afgesproken 
met bewoners die zich bezighouden met 
Princenhage Begroot. ‘Breda begroot’ is 
een experiment om bewoners invloed te 
laten uitoefenen op waar een deel van 
het geld van de gemeente naar toe gaat. 
Aan Princenhage Begroot hebben zo’n 
400 inwoners deelgenomen. Er zijn ver-
schillende werkgroepen ontstaan op ver-
schillende domeinen. Deze werkgroepen 
hebben voorstellen ingediend die deze 
dag besproken zullen worden. Er is een 
bedrag beschikbaar gesteld voor de  
positieve energie en de inzet van inwoners 
van Princenhage om de voorstellen op 
weg te helpen. (Het gaat over 50.000 
euro). Iedereen die geïnteresseerd is, is 
van harte welkom om 15.30 uur in het 
Roode Hert.

Van de redactie
In verband met de herfstvakantie 
komt het Wijkblad Princenhage niet 
uit op 27 oktober. Het eerstvolgende 
nummer verschijnt op 3 november. 
Wilt u voor deze editie kopij aan-
leveren, dan vragen wij u deze in te 
sturen vóór donderdag 27 oktober.
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Beeldmerken in Princenhage
Door: Ron van Zundert

Een beeldmerk of logo 
is een grafische uiting 

van een bedrijf- of productnaam. Het 
woord logo is verre van Princenhaags, 
maar vindt zijn oorsprong in het Grieks 
en betekent ‘woord’. Uiteraard uiten 
winkels, bedrijven en andere organi-
saties in Princenhage zich ook met 
behulp van hun logo. Het Wijkblad is 
benieuwd naar de verhalen achter de 
Princenhaagse logo’s en ging op on-
derzoek uit. Deze week het logo van 
ZEZ mode.

Als ik op vrijdagmiddag de modezaak 
op de Haagsemarkt binnenloop is het 
gezellig druk in de winkel. Op verschil-
lende plekken worden dames aange-
kleed en nemen werknemers uitgebreid 
de tijd voor een praatje met hun klanten. 
Een kopje koffie bij ZEZ mode is een 
vanzelfsprekendheid.

Meubels en mode
Jörgen en Yvonne zaten op 13 augus-
tus precies één jaar in de winkel. Voor-
heen had het stel een meubelzaak, 
maar switchte naar de kledingbranche. 
“Meubels en mode liggen dicht bij el-
kaar”, stelt Yvonne. “ Als je kijkt naar de 
ontwikkelingen op het gebied van mode 
dan zie je dat wat hip is bij kleding ook 
snel een vervolg krijgt bij meubilair. Dat 
volgt elkaar steeds sneller op”, vult Jör-
gen aan. ZEZ mode dankt zijn naam aan 
het huisnummer zes dat ze hebben op 
de Haagsemarkt.

In memoriam Jan Biemans
Dinsdag 4 oktober overleed Jan Bie-
mans. Hij was geboren in Princenhage 
op de Eerste Kerstdag van 1940. Jan 
heeft grote verdiensten gehad voor 
Princenhage. In de jaren ‘60 was hij  
oprichter en instructeur van Ponyclub 
Princenhage. Ook nam hij het initiatief  
voor de oprichting van de Hofmannen, 
een groep vrijwilligers die zorgt voor het 
onderhoud van het Martinuskerkhof en 
de Dorpswei. Een groot aantal jaren was 
Jan penningmeester /vicevoorzitter van 
de Martinusparochie; voorzitter van de 
Kerststalgroep en als voorzitter van Ra-
bobank Princenhage heeft hij de fusie 
met Prinsenbeek en Breda voorbereid.
Vorig jaar werd bij hem de ziekte ALS 
vastgesteld. Hij kende de onherroepe-
lijkheid van deze ziekte en toch heeft hij 
de moed gevonden om op waardige en 
moedige wijze afscheid te nemen van 
de clubs waaraan hij was verbonden.

Balans
“We wilden een 
simpel, strak en 
herkenbaar logo. 
Het moet een 
bepaalde klasse 
uitstralen, maar 
aan de andere 
kant ook eenvou-
dig zijn. Wat dat 
betreft moet het 
logo precies dat 
vertellen wat wij als modezaak ook te 
bieden hebben. Wij bieden onze klan-
ten mooie stijlvolle kleding tegen een 
betaalbare prijs,” vertelt Jörgen. Het is 
duidelijk dat het beeldmerk en de win-
kel goed op elkaar zijn afgestemd. “We 
houden het graag eenvoudig. Laat de 
mensen het maar gewoon snappen. 
We werken het liefst met Nederlandse 
leveranciers. We willen het vooral niet 
ingewikkeld maken”, aldus Jörgen. Het 
stel heeft het beeldmerk zelf bedacht 
en later door een reclamebureau laten 
opmaken. Als we onze advertentie zien 
kan ik me voorstellen dat het de nieuws-
gierigheid prikkelt. Het is een beeld dat 
er echt uitspringt”, stelt Yvonne. “Ener-
zijds herkenbaar en telkens toch weer 
verrassend.’

Duidelijk
Het logo klopt. Het is stijlvol, duidelijk en 
herkenbaar. En daarmee straalt het be-
drijf aan de buitenkant uit wat het binnen 
wil bieden. Op zondag 25 september 
vierde de winkel haar 1-jarig bestaan. 
De redactie wenst ZEZ mode nog een 
mooie toekomst aan onze Haagsemarkt.

GOUD

Uitvaartverzorging
Van Gemert

SUPPORTERS

ZILVER

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl
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Beautyvit
Huidverbetering

SUPPORTERS

BRONS

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

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 

SUPPORTERS
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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

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 L L E T S C H O O L      N A N A  VA N D E R P LU Y M

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
titifo@ptittitihtifttoti.titi
www.ptittitihtifttoti.titi

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

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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Dames,  
vergeet u het maar! 

Allen die zich in Nederland bevinden 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levens
overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of welke grond dan ook is niet toege
staan, aldus artikel 1 van onze grondwet.
In het doorgaans rustig voortkabbelende 
Princenhage maken we ons niet druk om 

COLUMN zwarte Piet. Deze blijft steevast bruin 
van kleur. Zwarte Piet is immers bruin 
van de roet, daar is niks discriminerends 
aan. We zijn niet bepaald multicultureel 
in Princenhage, een mogelijke aanjager 
tegen zwarte Piet staat dan ook waar
schijnlijk niet op. Mooi. We houden in 
Princenhage nu eenmaal van tradities en 
distantiëren ons van discriminatie in wel
ke vorm dan ook. De twee kerken leven 
vreedzaam en oecumenisch naast elkaar. 
De voorzitter van de dorpsraad is een 
vrouw en ook de ondernemersvereniging 
wordt aangestuurd door een vrouw.

Je kunt als vrouw bijna alles bereiken 
wat je wilt in Princenhage, maar één 
doelstelling kun je beter schrappen van 
je bucketlist: prinses carnaval worden. 
Een onmogelijke opgave. Wie carrière 
wil maken met carnaval, brengt het in 
de regel niet veel verder dan joffer. Je 
rol? Zorgen dat het de prins aan niks 
ontbreekt, de zorgzame vrouw zeg maar, 

eentje die de pantoffels klaar zet en de 
prins in de watten legt. Ben je goed in 
het hooghouden van de feeststemming 
en lijkt het je wat om als vrouw de 
ministerraad te versterken? Forget it 
ladies! Je mag de mannen toejuichen, 
bejubelen, tegen ze zingen dat je seks 
met die ene kale wilt en met ze in de 
polonaise. Ook het voorzitterschap kun 
je als vrouw op je buik schrijven. Dat 
is nog nooit een vrouw gelukt. Om 
nog maar te zwijgen van alle stipte en 
punctuele vrouwen die (type kenau of 
niet) moeiteloos de uittredende ploeg 
in toom zouden kunnen houden door 
op een fluitje te blazen: ook de rol als 
veldwachter zult u nooit krijgen. En de 
nar dan? Ook dat is natuurlijk niet voor 
de vrouw weggelegd. Wat dacht u wel? 
Dames; vergeet u het maar als u hoogge
plaatste carnavalsambities heeft. Richt 
u zich op andere belangrijke functies om 
te bekleden.

Armin Floren

ieuw

Ook in de herfstvakantie zijn er 
activiteiten in De Koe. 

Zowel voor jong (TheaterDoeDagen) 
als oud (Tribute to the 90’s) 

is er genoeg te doen.
Tot gauw!

Stichting Gemeenschapsaccommodaties Princenhage (SGAP)

TheaterDoeDagen
 

Het SGAP organiseert in samenwerking met de Vlinder-
fabriek weer 2 TheaterDoeDagen in de toneelzaal van de Koe 
tijdens de herfstvakantie. Deze vinden plaats op donderdag 

27 (ochtend: groep 1 t/m 3, middag: groep 3 t/m 5) en vrijdag 
28 oktober (ochtend: groep 1 t/m 3, middag: groep 5 t/m 8). 

De activiteiten zijn speciaal voor kinderen die van toneel-
spelen houden en in een echte voorstelling willen spelen. De 
inhoud en opbouw van de Theater DoeDag sluit aan bij de 

verschillende leeftijdsgroepen.  

Opgeven kan via info@sgap of info@vlinderfabriek.nl

Voor meer informatie: 
zie www.dekoe.nl of www.vlinderfabriek.nl

Zorg dat je erbij bent: 
zaterdag 29 oktober  
Tribute to the 90’s 
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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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“De beste en leukste 
manier om af te vallen”

“De “De beste en leukste 
maniermanier om af te vallen”manier om af te vallen”manier

“De beste en leukste 
manier om af te vallen”

Inloop
ochtend 
zaterdag  

29 oktober  
van 9 tot 12 uur

ACTIE nu € 75,- korting op een afslankkuur tijdens inloopochtend.

Nieuwe Heilaarstraat 39, 4813 AR Breda  |  Telefoon 076 530 9388
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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

▪ 
▪
▪ 
▪

Ambachtelijke Dakbedekkingen
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C.C. ’t Aogje lanceert nieuwe jeugdkapel

jongens en één meisje. “Ze zoeken zelf 
de liedjes uit en ook de bezetting van de 
groep hebben ze nagenoeg zelf gere-
geld”, vertelt Sylvia…

Jeugdraad
Het is de bedoeling 
dat ze tijdens car-
naval de jeugdraad 
gaan begeleiden. 
Vorige week zijn in 
de groepen 6, 7 en 
8 brieven meege-
gaan waarin de kin-
deren worden op-
geroepen om zich 
op te geven voor 
de raad. Ze mogen 
zich opgeven voor 
alle vacatures die 
de echte raad ook 
heeft. Van joffer tot 
minister, van Tinus 
tot prins, alles ligt 
nog helemaal open. 
Voor meer informa-
tie kunnen de kin-
deren terecht op 

Door: Ron van Zundert

Het is rond vieren op een 
bijna herfstachtige zater-

dagmiddag als er uit de speelzaal van 
basisschool Sinte Maerte vrolijke ka-
pelmuziek klinkt. Terwijl de kalender 
me duidelijk wijst op de maand okto-
ber wordt hier al vrolijk gerepeteerd 
voor het komend leutfeest. De muzi-
kanten zijn geen volwassenen, maar 
allemaal Princenhaagse kinderen. Ze 
musiceren met zoveel enthousiasme 
dat het me niet alleen vrolijk maakt, 
maar ook enorm laat verlangen naar 
het komende carnaval. 

Net voor de zomervakantie dacht de 
werkgroep Jeugd van C.C. ’t Aogje: “Wat 
zou het toch mooi zijn als we een jeugd-
kapel hadden.” Vier maanden later staan 
er 13 jonge muzikanten vol bravoure mu-
ziek te maken. De kapel bestaat uit twaalf 

“Het is echt kippenvel om hier te zijn”

de website van C.C. ’t Aogje en S.K.I.P. 
De jeugdraad is naast de jeugdkapel de 
tweede noviteit om de Princenhaagse 
jeugd nog meer aan het Aogse carnaval 
te binden.

Kippenvel
Repeteren betekent niets meer dan her-
halen. En dat is wat Peter Dudok, dirigent 
van de club, nadrukkelijk van de muzi-
kanten vraagt. Het intro van “Seks met die 
kale” wordt net zo vaak herhaald tot het 
tempo en ritme voldoet aan Peters wens. 
Tijdens de pauze spreek ik met wat be-
trokkenen van de jeugdkapel en zie dat 
de kinderen lekker wat jammen op hun 
instrumenten. Het enthousiasme is hoor-
baar en het plezier is van de gezichten af 
te lezen. Inmiddels hebben de kinderen 
zelf ook al een naam bedacht voor hun 
groep, maar deze blijft om protocollaire 
redenen nog even geheim. “Het is echt 
kippenvel om hier iedere week te zijn. 
Moet je nou toch kijken. Muziek maken is 
zo mooi”, besluit Sylvia. 

Wil je je ook opgeven voor de jeugdkapel 
dan kan dit via jeugdkapel@cctaogje.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,-

25 februari Carnaval
We hebben nu al groene en  

witte ballonnen en raamconfetti 
met 25% korting

Ge wit dikkels nie!
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uw vloer- en raambekleding specialist 
   

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

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

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

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

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 HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

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
ZatERDag 15 OKtObER 

KERMISMIDDag
Op zaterdag 15 oktober nodigt KBO u uit voor een kermismiddag in Princenhof met een optreden 
van ‘Ut mag geen naam hebben’. De kosten bedragen € 7,00 (KBO leden € 5,00) inclusief één 
kopje koffie of thee én een consumptie. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

MaaNDag 17 OKtObER 

fIEtSEN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 17 oktober 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 21 OKtObER 

WaNDELEN
Op vrijdag 21 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.

VRIjDag 21 OKtObER 

fILOSOfISCh Café
Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filoso-
fisch 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 21 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.

NIEt VERgEtEN!

WOENSDag 19 OKtObER

gROtE bINgO IN DE 
WEStERWIEK

Op Woensdagmiddag 19 oktober organiseert de vrijwilligers 
werkgroep weer een grote bingo met mooie prijzen. Er worden 
8 rondes gedraaid voor € 6,00 en een koopronde voor € 1,00.

Na afloop van de bingo kunt u friet met een snack blijven eten 
of meenemen. De zaal gaat om 13.30 uur open en de bingo 
begint om 14.00 uur. De bingo is voor iedereen toegankelijk.

Voor inlichtingen: 076-5318700.
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Jong geleerd
is oud gedaan

Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket

A.C. Koijen & Partners Hypotheken, Pensioenen en
Verzekeringen
Esserstraat 79
4813 EJ Breda
T 076 - 514 74 44
E verzekeringen@ackoijen.nl
I www.ackoijen.nl

DONNELLI 
LIFESTYLE

Imperial - MissMiss - Dixie - Rinascimento - Miss June - Please - 
Labee 

Shopweekend bij Donnelli Lifestyle op 14 
en 15 oktober.

Tijdens dit weekend 20% korting op de 
gehele collectie.

DK
Heuvelplein 292

4813 GJ 
Princenhage 

20%

Garage aan Dr. Ariënsplein
(tussen Laan van Mertersem en Dr. Struyckenstraat, Princenhage)

Haagweg 392, Breda  |  (076) 521 70 10 
info@mfvastgoed.nl  |  www.mfvastgoed.nl

Nu
Te koop!

Vraagprijs k.k.
 € 21.000,- 
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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 15/16 Oktober. 29ste zondag 
door het jaar.

Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Een 
cantor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere 
intentie.

In memoriam: Jack Voesenek
Jack Voesenek is op 27 september 1934 
geboren en overleed te Breda op 17 sep-
tember 2016. Zijn echtgenote Toos Voes-
enek-Claasen verwoordde zijn leven als 
volgt op het gedachtenisplaatje: ‘Jack 

was een man van eenvoud, hij hield niet 
van poespas, doe maar gewoon dan doe 
je al gek genoeg. Hij hield erg van het 
boerenleven, paarden, natuur, vakantie 
en praten en hij was begaan met de we-
reld en medemensen. Hij was goudeerlijk 
en kon niet tegen mensen die dat niet wa-
ren. Hij ging graag bij familie op bezoek 
die buitenaf woonden, lekker op de fiets. 
Ook zijn werk vergat hij nooit. Tot het laat-
ste moment van zijn leven was hij aan het 
werk en met de paarden bezig. Hij is bij-
na 82 jaar geworden en ruim 80 jaar bijna 
niets gemankeerd, het laatste jaar na een 
zware operatie moest hij steeds een beet-
je inleveren. Jack was een tevreden man 
en is tevreden gestorven’.

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

Kerkdienst 16 oktober
Dienst van Schrift en Tafel. Aanvang 
10.00u. Voorganger ds. Martin Wagenvoorde. 
Na afloop is er koffie in het Kerken- en 
Glazenhuis.

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

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

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
Armin Floren Ron van Zundert 
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

VERS IN ’t aOgjE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

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
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