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Wijkblad Princenhage zoekt vriendensupporters
Het laatste nieuws uit Princenhage nu ook via een app

Inkomstenbron
Onze enige inkomstenbron zijn de ad-
vertenties in ons wijkblad. We ontvangen 
verder geen enkele subsidie. Inmiddels 
sloten al vele ondernemers een gouden, 
zilveren of bronzen supportersovereen-
komst met ons af waar we heel blij mee 
zijn. Zonder advertenties is immers geen 
papieren wijkblad mogelijk.

Financiële Actie
We krijgen ook van particulieren de vraag 
of ze ons kunnen ondersteunen. Natuur-
lijk kan dat en jaarlijks houden we onze 
financiële actie. Ook dit jaar weer: we 
vragen u nu om vriendensupporter te 
worden. Als vriendensupporter steunt u 
het Wijkblad Princenhage financieel door 
een vriendendonatie te doen.

Gouden vrienden: donatie vanaf €50,-
Zilveren vrienden: donatie vanaf €25,-
Bronzen vrienden: donatie vanaf €10,-

Indien we uw donatie ontvangen, dan 
plaatsen we uw naam op een speciale 
vriendenpagina op onze site (tenzij u lie-
ver anoniem blijft uiteraard: dan gelieve 
bij uw donatie “geen naamsvermelding” 
te vermelden). We zijn blij met elke dona-
tie, waarvoor alvast hartelijk dank.

U kunt uw donatie overmaken op NL 84 
RABO 0142 4973 63 t.n.v. stichting Wijk-
blad Princenhage, onder vermelding van 
gift en uw naam, bijvoorbeeld “Gift Karel 
Janssen”.  

Redactie Wijkblad Princenhage

Door: Redactie Wijkblad

Wijkblad Princenhage heeft als doel-
stelling u te voorzien van het nieuws 
uit de wijk, achtergrondinformatie te 
geven en aankondigingen en verslag 
te doen van activiteiten. Dit doen we 
wekelijks door het uitgeven van het 
papieren Wijkblad. Via Facebook en onze  
website www.wijkbladprincenhage.net  
komen we nog sneller bij u met het 
laatste nieuws. Princenhage is erg be-
trokken bij wat er in de wijk gebeurt, 
dat blijkt wel uit het feit dat onze site 
500.000 bezoeken heeft gehad in het 
afgelopen jaar.

Omdat iedereen tegenwoordig bijna de 
gehele dag online is via zijn mobiele  
telefoon is er nu ook de wijkblad Princen-
hage app. Deze is zowel in Android als 
Apple store te downloaden. Met een druk 
op uw telefoon ziet u het laatste nieuws 
uit Princenhage en mocht er belangrijk 
nieuws te melden zijn dan ontvangt u 
een push-bericht. Zet deze app dus op 
je telefoon.

Onafhankelijk
Sinds vorig jaar zijn we helemaal onaf-
hankelijk van wie dan ook. Er komt best 
veel voor kijken om een wijkblad te maken 
en de website bij te houden. De redactie 
bestaat uit 7 personen die dit geheel op 
vrijwillige basis doen. U zult begrijpen 
dat het maken van een wijkblad veel geld 
kost. Het blad moet immers opgemaakt 
worden, gedrukt (6500 exemplaren), ver-
voerd en bezorgd (door 23 bezorgers).



Nieuwe gezichten bij Hans van der List Eyewellness

werk en adviseren bij aanschaf van con-
tactlenzen en brillen in alle prijsklassen.

Duurzaamheid hoog in het vaandel
Wij richten ons beleid zoveel mogelijk 
op duurzaamheid. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de brillen van het merk Mon-
keyglasses. Deze worden van afbreek-
bare producten gemaakt, waarbij van 
het restmateriaal leuke sieraden worden 

Door: Helma Raaijmakers

Al 31 jaar zit  Hans van 
der List in het vak.Tot het 

team van Hans van der List Eyewell-
ness zijn twee enthousiaste medewer-
kers toegetreden, die hij graag aan u 
voorstelt. 

“Finn van Vlimmeren is contactlenzen-
specialist en Thari van den Steenhoven 
is leerling-opticien. Beiden hebben al de 
nodige ervaring opgedaan en zijn het 
team komen versterken. Zij nemen de 
plaats in van Jeroen van der Heijden die 
zijn werk als optometrist heeft ingeruild 
voor die van ICT-er”.

Nieuwe collecties
“Alles op het gebied van brillen, contact-
lenzen en oogstrelende aanverwante za-
ken blijft zich in hoog tempo ontwikkelen. 
Zo hebben wij er twee unieke collecties 
bij gekregen: Nina & Max, die je online 
uit kunt kiezen en offline onmiddellijk bij 
ons leverbaar zijn voor een all-in prijs van 
€ 98,00. Voorts hebben wij een collectie 
3-D geprinte en op maat gemaakte mon-
turen. Onze specialiteit ligt bij het maat-

Brons voor Doskonale op het EK in Engeland
Donderdagochtend 6 oktober vertrok 
de Nederlandse equipe met 92 deelne-
mers vanuit Breda richting Crawley in 
Engeland, op weg aan het EK.

Er deden 12 landen mee met in totaal 
913 deelnemers in verschillende catego-
rieën. Lindsay Haneveer was een van de 
21 deelnemers in de preteen categorie. 
De show van Lindsay spetterde en was 
perfect! Anderhalf uur later was het de 
beurt aan Shalliënne Provence. Er waren 
22 deelnemers in de junior categorie. 
Haar show viel enorm in de smaak bij het 
publiek, deze was gebaseerd op de ka-
toenplantages. Na de rest van de deelne-
mers te hebben gezien kon men stellen 
dat de concurrentie erg groot was.
Zondagmorgen waren alle duo’s aan de 
beurt. Het duo Amber Donkers en Linds-
ay Haneveer moesten het in hun catego-
rie opnemen tegen 13 duo’s. Hun show 
met als thema “ kapperszaak” kwam 
goed uit de verf. Ook zij hadden zeer 
sterke tegenstanders. De rest van de dag 
was gevuld met mooie en goede optre-
dens van de andere landen. Uiteindelijk 
was er om 18.00 uur de prijsuitreiking.
De wervelende shows en het harde wer-
ken werden beloond met een 3e plaats 
dus BRONS voor Lindsay Haneveer, een 
geweldige 5e plaats voor het duo Amber 
Donkers en Lindsay Haneveer en een 

Van de redactie
De herfstvakantie komt er weer 
aan. Dit betekent dat het Wijkblad 
Princenhage niet uitkomt op 27 ok-
tober. Het eerstvolgende nummer 
verschijnt op 3 november. Wilt u 
voor die editie kopij aanleveren, dan  
vragen wij u deze in te sturen vóór 
donderdag 27 oktober.

heel mooie 9e plaats voor Shalliënne 
Provence. De vereniging Doskonale is 
enorm trots op de behaalde resultaten, 
dit had niet mogelijk geweest zonder de 
beide instructeurs Angela Donkers en 
Adrienne Kuijstermans.
De solisten bedanken hierbij alle mensen 
die hun gesponsord hebben door het ko-
pen van pennen en aanstekers en ande-
re zaken, zodat zij naar het EK konden. 
De meiden gaan nu trainen voor plaat-
sing volgend jaar in Nederland.

gemaakt. Met een deel van de opbrengst 
steunt Monkeyglasses een Orang-Oe-
tandorp in Indonesië. Duurzaamheid is 
in deze tijd van groot belang voor het 
behoud van het milieu. Wij doen er alles 
aan om dat ook in onze branche toe te 
passen”.
Voor meer info gaat u naar de websites: 
ninaandmax.com, youreyewear.com en 
monkeyglasses.com

Ieder jaar wordt op 5 mei bij de Vre-
deskapel een bijeenkomst gehouden 
die in het teken staat van de vrede, 
die door de bevrijding van Princen-
hage op 29 oktober 1944, tot stand is 
gekomen. 

Aangezien 5 mei dit jaar in de vakantie 
viel, is besloten de bijeenkomst op za-
terdag 29 oktober te houden. U bent om 
10.00 uur welkom bij de Vredeskapel op 
het Esserplein. Er wordt stilgestaan bij 
onze vrede door het hijsen van de Poolse 
en Nederlandse vlag door de scouting, 
het zingen van de beide volksliederen. 
De heer Arie Roobol begeleidt de bij-
eenkomst. Doskonale omlijst het gebeuren.  
U bent van harte welkom.

Zaterdag 29 Oktober  
bijeenkomst  
Vredeskapel
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Halloween Disco
Beste jongens en meisjes,

Op zaterdag 29 oktober vindt de Hal-
loween disco van S.K.I.P. plaats in ge-
meenschapshuis de Koe. Het belooft 
een discoavond te gaan worden, die we 
gaan aankleden in de sfeer van Hallo-
ween. Kom dus in je leukste en grieze-
ligste pak naar de disco en wie weet win 
jij de verkiezing! 

Om het jullie zo goed mogelijk naar de 
zin te maken, hebben we het program-
ma opgesplitst in twee delen. Het eerste 
deel van de avond, van 18.45 tot 20.15 
uur, is voor de groepen 1 tot en met 4. 
Het tweede deel, van 20.30 tot 22.30 
uur, vieren we met de kinderen van 
groep 5 t/m 8. Je ouders kunnen voor 
aanvang, bij de deur, wat consumptie-
bonnen voor je kopen  (€1,50 per stuk). 
Zo hoef je niet onnodig met geld rond 
te lopen.

Opgelet!
Wij vinden het prettig als uw kind een 
briefje met zijn/haar naam en telefoon-
nummer mee neemt, zodat het inschrij-
ven snel en makkelijk verloopt en wij 
kunnen bellen als er iets is.

TheaterDoeDagen donderdag 
27 en vrijdag 28 oktober
Het SGAP organiseert in samenwer-
king met de Vlinderfabriek weer 3 
Theater DoeDagen in de Rabozaal van 
de Koe in de herfstvakantie. 

De Theater DoeDagen vinden plaats op 
donderdag 27 en vrijdag 28 oktober; 
speciaal voor kinderen die van toneel-
spelen houden en in een echte voorstel-
ling willen spelen. De inhoud en opbouw 
van de Theater DoeDag sluit aan bij 
de verschillende leeftijdsgroepen. Alle 
deelnemers krijgen een workshop door 
echte acteurs en actrices en gaan daar-
na aan de slag met het oefenen van de 
scènes uit de zelfbedachte voorstelling. 
Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel!
Voor kinderen uit groep 1, 2 & 3 is de 
Theater DoeDag op donderdag 27 én 
vrijdag 28 oktober van 10.00 – 12.00 
uur. Om 11.30 uur zijn alle ouders wel-

Voor meer informatie kijk op www.skip-
princenhage.nl of LIKE onze pagina op 
facebook: skip princenhage en blijf op 
de hoogte!
Als jij of je ouders nog vragen hebben, 
kunnen jullie ons bellen op 06-47440075 
of mail ons op: info@skipprincenhage.nl. 
Mailen heeft de voorkeur!
Tot 29 oktober, tot S.K.I.P.!

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

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

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

kom om te komen kijken hoe de deelne-
mende kinderen meespelen in de voor-
stelling.

Iedereen uit groep 3, 4 & 5 is op don-
derdag 27 oktober van 13.30 – 17.00 
uur welkom. Deze acteurs en actrices 
spelen om 16.30 uur de die middag ge-
maakte voorstelling ‘Hoera voor oma!’.
Vrijdagmiddag 28 oktober is het de 
beurt aan de getalenteerde jongens en 
meisjes uit groep 5, 6, 7 & 8. Zij verzin-
nen, schrijven en spelen zelf de voor-
stelling ‘de Uitnodiging’, een wie-is-de-
mol achtig theateravontuur. Er wordt 
gewerkt van 13.00 – 17.30 uur, om 17.00 
uur mag het publiek naar het eindresul-
taat komen kijken.

Meer informatie op www.sgap.nl over de 
kosten en opgeven.

Zoals al vele jaren de traditie is,  
organiseert ook dit jaar Stichting  
C.C. ‘t Aogje op de zaterdagavond 
na de bekendmaking van de Prins 
het Mottomot. Dit jaar zoeken wij op 
12 november het beste carnavalslied 
voor het motto ‘Da witte dikkels nie!’

Tijdens het Mottomot wordt het carna-
valslied voor 2017 gekozen door de car-
navalsverenigingen van ‘t Aogje samen 
met de jury. Per vereniging mag er 1 
stem uitgebracht worden voor het meest 
carnavaleske nummer en 1 stem voor 
het beste carnavalslied. Samen met de 
score van de 3-koppige jury resulteert dit 
in een winnaar voor beide categorieën. 
De avond in de Koe gaat om 21.00 uur 
van start met de receptie voor de Prins 
en rond 22:30 uur zal het Mottomot aan-
vangen. Wanneer u als individu, vereni-
ging of kapel wil deelnemen aan ‘t Aogse 
Mottomot verzoeken wij u om dit vóór 31 
oktober kenbaar te maken per e-mail: 
festiviteiten@cctaogje.nl.
Met carnavaleske groet, Commissie  
Festiviteiten van Stichting C.C. ’t Aogje

Aogs Mottomot  
zoekt deelnemers

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 3



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:

WORKSHOP
HERFST

ARRANGEMENTEN

KLEINERE WERKEN & ONDERHOUD

Een lekkage, een barst in uw glas-in-lood-raam, scheur in de gevel, een muur plaatsen of uitbreken, houtrot in de kozijnen, stankoverlast uit de 
kruipruimte, kromme deuren of afgebrokkeld stucwerk? Het zijn stuk voor stuk de wat kleinere zaken die u snel en goed wil oplossen, zodat uw 
pand in prima conditie blijft. Bouwbedrijf Balemans regelt het. 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

VAN  
NATURE 
ZIJN WIJ 
ONDER 
HOUDENDE 
TYPES.

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   1 21-01-15   12:17PAGINA 4   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

Bevrijding 

Mijn herinneringen aan de oorlogsjaren 
zijn vaag. Ik groeide op aan de rand van 
Brunssum in een voor kinderen paradij-
selijke omgeving. De mijnen waren voor 
de bezetter van essentieel belang en 

COLUMN de bevolking had daardoor niet veel te 
lijden. Op onze zolderverdieping waren 
twee kamers ingericht waar regelmatig 
gasten logeerden. Die werden dan met 
oom en/of tante aangeduid en meer 
hoefden wij kinderen niet te weten.

Het laatste echtpaar, ome Toon en tante 
Cor staat mij nog goed voor de geest 
omdat dit de laatste gasten waren toen 
wij werden bevrijd. Ze bleken Louis en 
Rebecca te heten, een Amsterdams dia-
mantslijpersechtpaar. (Scrabblewoord!) 
Tot aan hun dood zijn het vrienden van 
mijn ouders gebleven en dus oom en tan-
te voor ons kinderen.

De dag dat wij bevrijd werden zat ik met 
mijn twee broers en onze vader op het 
muurtje voor ons huis en keken uit over 
de korenvelden. Er stonden spannende 
dingen te gebeuren had Pap gezegd. 
De laatste Duitsers waren moedeloos 
sjokkend voorbij getrokken toen plots 

aan de horizon een zwiepend stokje ver-
scheen dat langzaam groter werd. Het 
bleek een antenne van een Amerikaanse 
jeep te zijn. Voor onze neus stopten ze 
en vroegen wat aan onze Pa, die er geen 
barst van verstond.

Mijn broer Mathieu die al op de HBS 
zat sprong er meteen bovenop. Waar 
het Duitse geschut stond wilden ze we-
ten. Pa, die achteraf in het verzet bleek 
te zitten, werd in de Jeep gehesen en 
Mathieu moest mee als tolk. Naar de 
Kruisberg ging het, de hoogste plek van 
Brunssum, vanwaar de positie van het 
geschut per walkie talkie werd doorge-
geven en even later werd het geschut 
uitgeschakeld. In mijn zesjarige ogen 
had Mathieu de tweede wereldoorlog 
gewonnen. Later heb ik begrepen dat 
er nog een paar man meer hem daarbij 
hebben geholpen.

Jos Schlangen

Uitnodiging
Kom je sportwensen bespreken
Aan alle leden en ouders van jeugdleden van sportvereniging Fier  
én aan alle mensen in Princenhage die graag willen sporten.

Welke sporten zou je willen (kunnen) beoefenen in Princenhage?  
Dat is het thema van een speciale bijeenkomst die Fier organiseert op 11 november.  
Graag nodigen we jullie uit om met ons wensen en ideeën te inventariseren.  

Alles en elke sport is bespreekbaar.
Fier wil dé sportvereniging zijn voor alle inwoners van Princenhage.  
Door toeval bieden we ‘slechts’ drie sporten aan: turnen/gymnastiek, volleybal  
en badminton. Laten we onze blik verruimen en eventueel ook nieuwe sporten  
en faciliteiten toevoegen.  

Locatie: De Koe, Ambachtenlaan 1, Breda
Datum: 11 november 2016
Tijdstip: 20.00 uur tot 21.30 uur

Wil je meedoen? Graag even bevestigen via secretariaat@svfier.nl met de boodschap 
‘neemt met x personen deel aan de bijeenkomst’.
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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

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.

 

 
 

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 

  

    
076-5977015  

www.advocaatboemaars.nl 
Dreef 13a Princenhage 

Hofdreef 2 Zundert 

Vragen over arbeidsrecht? 
Wij adviseren u graag en staan u ook bij in een 

procedure! 
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Rithse Feest: Ouderwets gezellig!

oud hollandse hapjes en dat alles opge-
luisterd met muziek uit de oude doos. 
Ook heeft de school zich met behulp van 
de leerlingen en ouders ingezet voor de 
inzamelingsactie voor Stichting Kanjer 
Fee. Fee heeft in december 2015, op 
zevenjarige leeftijd, als complicatie van 
een operatie, een hoge dwarslaesie op-
gelopen, waardoor zij vanaf haar oksels 
verlamd is. Fee wil uit die stoel! Stichting 
Kanjer Fee wil niet alleen Fee, maar ook 
andere ouders in vergelijkbare situaties 

Door: Olga van GIls

Op vrijdag 14 oktober 
vierde basisschool De 
Eerste Rith haar jaarlijk-

se Rithse Feest. Hét schoolfeest voor 
alle leerlingen, ouders en leerkrachten, 
maar dit jaar ook in het bijzonder voor 
alle opa’s en oma’s. Zo sloot De Eerste 
Rith op feestelijke wijze de kinderboe-
kenweek af, waarbij de opkomst dit 
jaar zonder meer groots mag worden 
genoemd. 

Met als thema van de kinderboekenweek 
‘opa’s en oma’s, voor altijd jong’, kregen 
de opa’s en oma’s van de leerlingen van 
De Eerste Rith flink wat aandacht deze 
week. Gedurende de week is er door 
diverse opa’s en oma’s voorgelezen en 
kwamen 15 enthousiaste opa’s en oma’s 
op vrijdag naar school om te vertellen 
over een oud voorwerp van vroeger. Zo 
stond er opeens een oude Citroën eend 
op het schoolplein en werden er verhalen 
verteld over een wafelijzer, oud fornuis, 
telefoon en zo meer.
Na schooltijd werd het schoolplein om-
getoverd tot een feestelijk gebeuren met 
oud hollandse spelen, een boekenmarkt, 

ondersteuning bieden. Laten we hopen 
op een hoge opbrengst.

Het Rithse Feest is van oorsprong een 
feest dat ouders aan het einde van het 
schooljaar organiseerden voor de leer-
krachten als blijk van waardering en 
dank. Sinds enkele jaren is het een feest 
wat op ieder moment in schooljaar kan 
plaatsvinden. Deze keer dus in combina-
tie met de kinderboekenweek. Het was 
echt ouderwets gezellig!
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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
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Zaterdag 22 OktOber

repair Café iN de dObbeLsteeN
Tussen 17 en 23 oktober is het de Internationale Repair Café Week. De doelstellingen van 
een Repair Café zijn: verkleinen van de afvalberg, behouden van kennis over het repare-
ren en versterken van de sociale cohesie. In de Internationale Repair Café Week vindt er in 
de Dobbelsteen de maandelijkse happening plaats. Op zaterdagmiddag 22 oktober kunt 
u hier vanaf 12.00 terecht om uw kapotte spullen te laten repareren met hulp van deskun-
dige vrijwilligers. Deze kunnen allerlei reparaties uitvoeren aan o.a. kleine huishoudelijke 
apparaten, kleding, fietsen, speelgoed, sieraden en horloges. U dient zelf wel aanwezig te 
zijn en te blijven tijdens de reparaties. De reparaties zijn gratis, behoudens de onderdelen 
of materialen. Een kleine donatie als dank voor de reparatie is altijd welkom.  Als u een 
naaimachine te repareren hebt is het raadzaam dit vooraf te melden aan Henk Oomen.
Ben je zelf deskundig of wilt u graag meehelpen, neem dan contact op met de coördina-
tor, Henk Oomen via henk.oomen1948@hotmail.com of op telefoonnummer 06-15242474. 
Tot ziens in ons Repair Café Dobbelsteen, waar je op een gezellige manier met buurtge-
noten in contact komt en waarbij je tevens bijdraagt in het verkleinen van de afvalberg.

deZe Week iN

priNCeNhOf
Vrijdag 21 OktOber 

WaNdeLeN
Op vrijdag 21 oktober kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wan-
delen bij Princenhof. Verzamelen en start bij Princenhof. Niet 
goed ter been, de rolstoel en de rollator kunnen mee. 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 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 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

Zaterdag 22 OktOber 

biNgO
Op zaterdag 22 oktober laat KBO in samenwerking met WIJ 
de balletjes weer rollen. In maar liefst 11 rondes zijn er mooie  
prijzen te winnen. Kosten € 9,00 (KBO leden € 7,00). Bij aanvang 
gratis één kopje koffie of thee. Aanvang 13.30 uur (zaal open 
13.00 uur).

MaaNdag 24 OktOber 

fietseN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 24 oktober deelnemen 
aan een fietstocht over een afstand van 20 tot 25 kilometer. Ver-
zamelen en start om 13.30 uur bij de ingang van Princenhof. 
Deelname is gratis.

Vrijdag 28 OktOber 

WaNdeLeN
Op vrijdag 28 oktober kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wan-
delen bij Princenhof. Verzamelen en start bij Princenhof. Niet 
goed ter been, de rolstoel en de rollator kunnen mee. Lekker 
een frisse neus halen en daarna onder het genot van een kopje 
koffie/thee napraten. Deelname is gratis.

Vrijdag 28 OktOber 

saMeN eteN
Op vrijdag 28 oktober bent u welkom om samen te genieten van 
een maaltijd . Op het menu staat: meloen met ham, kipballetjes/
drumstick, bami of nasi goreng, Indische boontjes, komkommer-
tomaat salade en kroepoek. Aanvang 17.30 uur (zaal open 17.00 
uur). Kosten € 15,00 (BredaPas € 12,00). Aanmelden: woensdag 
19 oktober 13.30 uur. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Niet VergeteN!

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 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.

De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een 
knellende deur, de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het plafond, 

de wc die steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!  
Van Opstal, schilderwerk en klein onderhoud. Zeilmakerpad 12, 

Breda - 06-55 77 68 49. www.voschko.nl. Uw buurtklussenier.

EXPO
Zondag 30 oktober is er in het Glazenhuis van de Johanneskerk 
een expositie van beeldhouwwerk en geschilderde portretten 

uit 2 ateliers te Princenhage. Een aantal werken zijn te koop.  
U bent welkom van 10.30 -16.30 uur, Dreef 5.  

Info: www.lanneverheijen.nl
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 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.

Zaterdag 29 OktOber

tribUte tO the 90’s
Op zaterdag 29 oktober organiseert het SGAP een bijzondere avond om een tribute te 
brengen aan de jaren ’90. Er zullen twee live bands spelen die een eerbetoon brengen 
aan bands uit deze periode: Pearl Jam (vertolkt door Jeremy) en Golden Earring (door 
Temporary Madness). Aanvang van de tribute-avond is 21.00 uur, de zaal gaat open om 
20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in De Koe en via info@sgap.nl, voor 
€10 per stuk. Op de avond zelf zullen de kaarten €13 kosten.

ZONdag 30 OktOber

MUZiekMiddag eN LOterij iN 
de WesterWiek

Op Zondagmiddag 30 oktober is er weer een muziekmiddag in de Westerwiek 
met optreden van MarieChristien. Zij is bekend van radio en tv-Brabant. Marie-
Cristien neemt u in een ongedwongen sfeer mee in een wereld van muziek en 
gezelligheid. Eigen liedjes en een mooie Nederlandstalige nummers van beken-
de artiesten komen voorbij. De tekst verschijnt en u mag meezingen,maar ge-
heel onder het motto: Niks moet, alles mag. In de pauzes  hebben we een loterij 
met mooie prijzen. De zaal gaat om 13 u 30 open, om 14.00 uur is de aanvang 
en eindigt om ongeveer 16 u 15. De kosten voor deze middag zijn  € 3,- per per-
soon. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen 076-5318700 
van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

diNsdag 25 OktOber

grOeNWit speeLt eeN 
bekerWedstrijd

Op dinsdagavond 25 oktober speelt GroenWit thuis een bekerwedstrijd tegen Unitas uit 
Etten-Leur. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur.

ZONdag 23 OktOber

grOeN Wit - ZigO tiLbUrg
Zondag 23 oktober speelt GroenWit thuis tegen Zigo Tilburg. Aanvang 14.30 uur.
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Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

076 - 5412732 | prinsenbeek@veldsink.nl l www.veldsink.nl

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

De ontelbare kaarten, bloemen, telefoontjes, 
donaties en de grote belangstelling die wij 
mochten ontvangen tijdens zijn ziekte, na 

het overlijden en bij de uitvaart van

Piet Rombouts
hebben ons enorm veel steun gegeven.       
Het is voor ons een grote troost te weten                 

hoe geliefd hij was.

  Breda, oktober 2016       Jopie, kinderen en 
           kleinkinderen
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COLOFON

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK
Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma t/ vrij 9.00-12.00: tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Voor uitvaarten, ziekenzalving en zieken-
zegen dagelijks te bereiken op tel. 06 14
96 21 11. Pastores: Paul Heye, Adrie Lind 
en Henny Spooren-Schaart.

Kerkdiensten 
Weekend 22/23 oktober. 30ste zondag 
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 

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

Kerkdiensten
23 oktober: Dienst van Woord en Gebed. 
Aanvang 10.00u. Voorganger ds. Martin 
Wagenvoorde. Na afloop is er koffie in het 
Kerken- en Glazenhuis.
30 oktober: Ontmoetingsdienst voor heel 
Breda in de Grote- of Onze Lieve Vrouwe-
kerk. Aanvang 10.30u.. Voorganger is ds. 
Eward Postma, predikant Protestantse 
Gemeente Ginneken.

Kinderkerk en crèche
Op zondag 30 oktober zijn alle kinderen 
zijn welkom in de Grote Kerk; ook voor de 
allerkleinsten is er opvang geregeld.

Huis- en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 

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

in uw omgeving, kunt u contact opnemen 
met de wijkpredikant ds. Saskia van Meg-
gelen. 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.

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

Adrie Lint. Het Martinuskoor verzorgt de 
zang.
Weekend 29/30 oktober. 31ste zondag 
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Een 
cantor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 23 oktober 11.00 uur. Gusta 
Harmsen-van Tichelt.
Zondag 30 oktober 11.00 uur. Blanca  
Yonita Jacobs.

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

MOBILITEIT 
SERVICE MET 
DE GARANTIE 
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

CARPROF NUITERMANS
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Niets om aan 
te trekken?
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 Studio Anneloes l La Fée Maraboutée l Maryley l Via Vai l YAYA l SPM l Gustav

MET BROOD
VAN POL 


