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Spaanse specialiteiten bij Los Olivos
Stukje Spanje in Princenhage

tact met de klant, 
het maken van een 
praatje, aandacht 
hebben is iets wat 
het stel heel erg 
belangrijk vindt. 
Maar ook kwaliteit 
en exclusiviteit,  
waarbij voor iedere 
portemonnee wat 
wils zal zijn. Maar 
bovenal authen-
ticiteit, met haar 
zelfgemaakte, tra-
ditionele spaanse 
tapas en gerech-
ten, soepen, voor 
lunch of diner. 
Eventueel kan er 
zelfs een klein 
hapje ter plaatse 
worden gegeten. 
Ook kunt u bij Ni-
nah en Youssef 
terecht voor uit Spanje geïmporteerde 
kazen, ham, wijn, olijfolie, tonijn en jam. 
En zoals dat ook in Spanje gaat, geheel 
authentiek, alles mag geproefd worden 
bij Los Olivos.

Opening woensdag 16 november
Van maandag tot donderdag zal Los Olivos 
geopend zijn van 09.30 tot 18.30 uur 
en op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 
20.00 uur. Hoewel het Nederlandse kli-
maat veel minder warm is en de dagen 
korter en donkerder worden, zal het bij 
Los Olivos aangenaam toeven zijn met 

haar mediterrane smaken en invloeden. 
En mocht dat nog niet voldoende zijn, 
dan zijn het wel de gastheer en gast-
vrouw die op hartverwarmende wijze met 
deze zaak hun droom realiseren. Voor 
Princenhage voortaan een eigen stukje 
Spanje aan de Haagweg, kom eens wat 
proeven vanaf woensdag 16 november. 
De redactie heet Ninah en Youssef van  
harte welkom en wenst ze veel succes 
toe.

Door: Olga van Gils

Waar denkt u aan als u 
aan Spanje denkt? Denkt 

u dan ook aan de zon, aan vakantie, 
tapas, paella, siesta? 

En nu krijgen we zomaar in hartje Princen-
hage ons eigen stukje Spanje. In het pand 
aan Haagweg 431, waar voorheen Hobby-
idee was gevestigd, zal Los Olivos vanaf 
woensdag 16 november haar deur openen.

Authentiek en traditioneel
De eigenaresse Ninah heeft op 20-jarige 
leeftijd Princenhage achter zich gelaten 
toen zij naar Spanje vertrok. Maar liefst 
11 jaar later keerde zij terug naar Neder-
land, ondertussen met man en dochter. 
Ninah Barten en haar man Youssef Meziane 
wilden niets liever dan hun droom reali-
seren. Een stukje Spanje in Nederland 
in de vorm van een eigen, authentieke 
Spaanse specialiteitenzaak. Uiteindelijk 
is het uitgerekend een plek geworden in 
Princenhage wat Ninah terugbrengt bij 
haar roots. Juist hier gaat zij de Princen-
hagenaren laten kennismaken met al dat 
lekkers van het Spaanse leven. En dat 
gaat ze samen doen met Youssef, haar 
man die ze heeft ontmoet in Spanje. Van 
oorsprong is Youssef afkomstig uit Ma-
rokko. Het zijn dan ook zijn roots die de 
gerechten en producten bij Los Olivos 
mede inspireren.
Het horecavak is Youssef niet vreemd, 
want in Spanje heeft hij eigen horeca-
ondernemingen gerund. Persoonlijk con-



Martinuspakkettenactie 2016
Door: Helma Raaijmakers

Op zaterdag 19 no-
vember organiseert de 

werkgroep Diaconie van de Nazareth-
parochie al voor de zesde keer een in-
zameling van levensmiddelen in Prin-
cenhage.

Dat gebeurt bij Albert Heijn en bij de 
Jumbo. Op die dag wordt bij de ingang 
van de supermarkt aan klanten gevraagd 
om naast hun eigen boodschappen een 
of meerdere extra artikelen te kopen en 
die te schenken aan de Martinus pakket-
ten actie.

Hoe het werkt?
Bij beide supermarkten staan op zater-
dag 19 november vrijwilligers klaar die u 
aan de actie herinneren. Daar helpen zij 
u er een handje door u bij binnenkomst 
een klein briefje met suggesties te geven 
voor producten die erg gewenst zijn. U 
mag natuurlijk ook zelf bedenken wat u 
wilt schenken. Elk houdbaar product is 
welkom. Maar liever geen alcohol. Ook 
iets lekkers, want Sinterklaas is immers in 
aantocht. Na het afrekenen kunt u de ar-
tikelen zelf in een speciale winkelwagen  

leggen. Vrijwilligers 
rijden deze wa-
gentjes naar het 
parochiecentrum 
bij de Martinus-
kerk. Van de inge-
zamelde artikelen 
stelt de werkgroep 
voedselpakketten  
samen. Deze wor-
den bezorgd bij 
mensen en gezin-
nen die het niet 
breed hebben. Dit 
gebeurt in tassen 
die we gratis krij-
gen van de super-
markten.

Parochiecentrum
Natuurlijk zijn er mensen die op zaterdag 
geen boodschappen doen bij de super-
markten. Ook zij kunnen hun steentje bij-
dragen. Zij kunnen vanaf vandaag tot 19 
november hun boodschappen afgeven 
bij het Martinushuis (elke morgen door 
de week op Haagsemarkt 4). Ook kunnen 
de boodschappen afgegeven worden 
bij de kapel op de Heuvel (elke morgen 
door de week op Mgr. Nolensplein 10) of 

in het parochiesecretariaat van Effen (op 
vrijdagmorgen naast de kerk).
Vorig jaar was de actie een succes. We 
hopen ook dit jaar met de feestdagen in 
het vooruitzicht weer veel mensen en ge-
zinnen blij te maken. Doet u mee?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep Martinus pakketten actie,  
Nazarethparochie.

“Wie schrijft die blijft”
Wat kun je verwachten bij deze  
tentoonstelling in het Princenhaags 
Museum? 

Eigenlijk teveel om op te noemen maar 
we doen een poging: Heel veel foto’s 
uit het archief van 50 jaar wijkblad; bij-
na alle boeken die geschreven zijn door 
Princenhagenaars over Princenhage:  
geschiedkundige boeken, over vereni-
gingen, boeken met algemene en toe-
ristische informatie; de wijkbladen, maar 
ook boeken over families bv.: “Er staan 
bloemen op de ramen” hierin vertelt Willem 
van Overbeek het verhaal over het gezin 
van Meester van Overbeek, onderwijzer 
aan de jongensschool in Princenhage. 
Het gezin woonde aan het Heuvelplein 
waar ook schaatslegende Coen de Koning 
woonde.

Princenhage in vele facetten bij tentoonstelling

Ook op muzikaal gebied zijn er toppers. 
Voorbeelden daarvan zijn: Zo klinkt Prin-
cenhage, opnamen van Cecilia, de Prin-
cenhaagse koren en natuurlijk de opna-
men van diverse carnavalskapellen. Ook 
feestzanger Tommy Lips heeft zijn CD’s 
beschikbaar gesteld.

Veel Princenhagenaars kunnen zichzelf 
of anderen herkennen in de films over 
Princenhage bv. Het gezicht van Neder-
land uit 1991, de eerste rechtstreekse TV-
uitzending in 1992 vanuit Satelliet en de 
Eucharistieviering vanuit de Martinuskerk 
in 1995.

Het Princenhaags Museum Haagweg 
334bis is open op zondag 13 november 
van 13.00 - 17.00 uur.

De Almarkt. Hier staat nu supermarkt Jumbo. Foto: Frans van Son

Voorlichtings-
avond voor 
zonnecentrale
De werkgroep Duurzaam Dorp uit Prin-
cenhage werkt, in samenwerking met 
de Bredase energie-coöperatie BRES, 
aan een groot zonnedak.

Op de Meubelboulevard wordt een dak-
oppervlak van 4000 m2 gebruikt om met 
een groep deelnemers gezamenlijk circa  
1100 zonnepanelen te installeren. De 
deelnemers maken gebruikt van de  
regeling ‘verlaagd tarief’, ook wel post-
coderoos salderen genoemd. De regeling 
houdt in dat deelnemers binnen een 
postcodegebied en aangrenzende post-
codes hun energiebelasting terugkrijgen 
als ze gezamenlijk een zonnepanelen-
systeem exploiteren.
Bewoners die binnen de postcodes 4813 
en 4814 wonen, kunnen zich aanmelden 
voor Princenstroom. De eerste voorlich-
tingsavond in september leverde al een 
groot aantal geïnteresseerden op. Op 17 
november wordt een tweede avond ge-
houden in De Dobbelsteen, Doelen 36, 
Breda. Aanvang 20.30 uur.
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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

‘n Nieuwe Prins in Princenhage: 
“Da witte dikkels nie!”
Nog twee nachtjes slapen en dan pre-
senteert de nieuwe Prins van ’t Aogje 
zich op de Haagsemarkt. Wie dat zal 
zijn? “Da witte dikkels nie!”

Wat we wel weten is dat het ook dit jaar 
weer gonst van de geruchten. Zo gaat 
het verhaal dat Babbelonius toch echt 
zijn Bielopershart laat spreken en dus 
weer trompetter wordt in het gevolg van 
de Prins. Dat is koren op de molen van 
een vooraanstaande Aogse carnavals-
club die, zo blijkt uit betrouwbare bron, 
al geruime tijd aan het lobbyen is om 
een van haar leden als nieuwe leutvorst 
van ’t Aogje aan de macht te krijgen. 
Het vertrouwen daarin is de afgelopen 
weken zo gegroeid dat in het geheim al 
weddenschappen worden afgesloten. 
Toch lijkt het nog steeds het beste om 
te vertrouwen op de wijsheid van het be-
stuur van Stichting C.C. ’t Aogje als het 
gaat over de aanstelling van de nieuwe 
Prins. 
Voordat de nieuwe Prins bekend wordt 
gemaakt hebben we om 19.00 uur eerst 
de Martinusviering en de lampionnenop-
tocht (ca. 20.00 uur), waarbij we u ook 
allemaal hopen te zien.
Voor deze lampionnenoptocht worden 
bij de ingang van de Martinuskerk door 
de Commissie Buitengebeuren van 
Stichting C.C. ‘t Aogje lichtstaven aan-
geboden aan de Aogse kinderen.
Als je zelf een lampion hebt, of iets an-
ders wat licht geeft, mag je dat natuurlijk 
ook meenemen. Aansluitend aan deze 
optocht zal de bekendmaking van de 

nieuwe Prins van ’t Aogje plaatsvinden, 
ook weer op de Haagsemarkt. Gelegen-
heid om hem te feliciteren is er daarna 
in de Koe.

Mottomot
Om ca. 22.11 uur begint het Mottomot. 
Het Mottomot is de verkiezing van het 
carnavalslied van ’t Aogje. Wie mag zich 
de winnaar gaan noemen van het car-
navalslied van ’t Aogje 2017 onder het 
motto: Da witte dikkels nie!

Vier acts gaan hierom strijden, te weten:
-  Aogse Bluf met zanger Ronald  

Huismans
-  De Biermagneten met Frido Schrauwen 

en Toin Hanegraaf
-  BB de Bielopers met Duo Zonder 

Naam en
-  BB de Bielopers met Wolfgang van de 

Goorbergh en Peter Dudok.

Haal je kiel maar uit de kast en zorg dat 
je er bij bent: zaterdag 12 november in 
’t Aogje!

Fier start binnenkort enquête
Fier heeft als grootste sportvereniging 
van Princenhage de ambitie om de 
sportmogelijkheden binnen Princenha-
ge aanzienlijk uit te breiden.

Daarvoor zetten wij in samenwerking 
met studenten van Hogeschool Avans 
een enquête uit in Princenhage. Deze 
enquête zal vooral digitaal verspreid 
worden en zal, zodra deze online is, be-
reikbaar zijn via 
www.wijkbladprincenhage.net en
www.facebook.com/wijkblad.princenhage

Bijeenkomst vrijdag 11 november
Daarnaast houden we ook een bijeen-
komst op vrijdag 11 november, waarbij 
niet alleen de leden, maar alle mensen 
in Princenhage die graag willen sporten 
van harte zijn uitgenodigd.
Het thema van deze avond is: “Welke 
sporten zou je willen (kunnen) beoefe-
nen in Princenhage?”, Deze bijeenkomst 
wordt gehouden in De Koe op vrijdag 11 
november van 20.00 tot 21.30 uur.

Uitnodiging algemene  
ledenvergadering De Dobbelsteen
Op 23 november 2016 zal er weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden 
van de coöperatie de Dobbelsteen. 

Bent u lid/obligatiehouder/leninggever en wilt u graag weten wat er dit jaar allemaal 
heeft gespeeld? Of vooral nieuwsgierig naar de plannen voor volgend jaar? Hoe dan 
ook, loop vooral binnen op 23 november 2016 vanaf 20.15 uur. U bent welkom in de 
Dobbelsteen, in de Lindenzaal. Het bestuur kijkt ernaar uit u op de 23e te verwelkomen!
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WORSTENBROOD
VAN POL

Lekkerrrrr...!

Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

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

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

Te koop!
Vraagprijs k.k.
 € 19.500,- 
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Krijg de kleren…

Afgelopen weekend weer eens gezellig 
mee geweest met mijn vrouw en bonus
dochter naar de Primark. Shoppen! Veel 
voor weinig is daar de leus en bij de in
gang staan dan ook bakken en zakken 
met de afmetingen van een kliko. 

COLUMN Wie een beetje gevoel voor humor heeft 
zit bij de Primark goed, er spelen zich 
geweldige taferelen af. Vrouwen die 
zonder enig overleg de route bepalen 
door de gangpaden, vaders die proberen 
dreinende kinderen te regisseren. Tegen 
elkaar rijdende buggy’s… Een mierennest 
is er niks bij.

Als man ben je in zo’n zaak totaal hulpe
loos. Je hebt constant het gevoel dat je 
in de weg staat, en als je ook maar even 
de andere kant op kijkt ben je zowel 
moeder als dochter kwijt. Nutteloos ben 
je niet want al snel gaat het: ‘Hierzo, 
hou eens even vast!’ Vervolgens sta je 
met drie BH’s in je handen. 

Ooit het koopritueel van een vrouw 
gezien? Vrouwen bevoelen een jurk die 
in het rek hangt, kijken naar allerlei la
bels en gaan er mee naar een spiegel. 
Daar kijken ze, door de jurk voor het 
lichaam te houden, of het iets is. Nog 

even half gedraaid kijken ze hoe de kont 
overkomt (terwijl de jurk dus vóór het 
lichaam hangt), en tenslotte checken ze 
hun haar. Dit proces herhaalt zich 83 
keer om uiteindelijk te eindigen met de 
eerste jurk.

Dames weten ook altijd precies hun 
maten. Voor mij zijn kledingmaten iets 
abstracts. Toen mijn vrouw me een keer 
naar de supermarkt had gestuurd om 
een panty te halen kwam ik terug met 
een exemplaar dat als sleepnet voor een 
visboot had kunnen fungeren. Man, ik 
weet mijn eigen maten niet eens!

De strooptocht van vandaag eindigt ten
slotte in de 500 meter lange gang naar 
de kassa. Primark heeft daar voor de 
zekerheid 150 bakken met leuke hebbe
dingetjes weggezet… onweerstaanbaar 
voor een vrouw!

Ronald Huismans

BEN JIJ ER BIJ? 
11e  van de 11e vanaf 19.30u leuke husselavond op het tennispark met als afsluiting een feestje 

 

Wil je voorjaarscompetitie gaan tennissen?  

De inschrijving start binnenkort! Houd tennisparkprincenhage.nl 

 en facebook in de gaten voor meer info!  
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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:

KOM DE 
HERFSTSFEER

PROEVEN

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

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

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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MS Collecteweek 21-26 november
Maak je sterk tegen MS

Maak je ook sterk tegen MS
Geef aan de collectant van het Nationaal 
MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein– is 
welkom! De collectant van het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan de collecte- 
bus met het oranje vlinderlogo. Collectant 
gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en 
doneer online. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 5057 (NL 
92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS 
naar 4333 en doneer eenmalig €2.

Aanmelden als collectant kan ook 
nog steeds! Kijk op de website  
www.mscollecte.nl voor meer informatie 
over de MS Collecteweek.

Samen maken we ons sterk tegen MS!

Van 21 t/m 26 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om geld 
in te zamelen voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is 
nog veel onbekend. Zo weten we nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe we het kunnen genezen. 

De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en zijn vol-
komen afhankelijk van donaties en giften. 
Met de opbrengst van de collecte kun-
nen we investeren in het verbeteren van 
de kwaliteit van leven van mensen met 
MS én in innovatieve onderzoeken om 
MS te genezen.

Palatium2015 gevestigd aan de Heilaarstraat 235
Uw huis een paleis…

Deze werd vorig jaar werkelijkheid en kon 
ik mijn bedrijf Palatium2015 oprichten. 
Waarom Palatium2015? Palatium is het 
Latijnse woord voor paleis. U wilt immers 
door een mooi interieur een paleis van 
uw huis maken en 2015 is het jaar van 
oprichting. In eerste instantie had ik mijn 
werkplaats in een andere schuur van de 
familie Lambregts, totdat eind vorig jaar 
bekend werd dat ik in deze, veel grotere, 
schuur zou kunnen doorgaan. In het ach-
terste gedeelte heb ik mijn werkruimte 
waar ik meubels repareer en restaureer. 
In de nabije toekomst ga ik daar work-
shops meubelreparatie geven”.

Veel vintage
Op alle gebieden is vintage helemaal 
in. Zo staan er o.a. Art-Décolampen, 
Art-Nouveaustoelen, oude keukenkas-
ten, schoolbankjes, fabriekslampen, 
lederen fauteuils en ander meubilair te 

Door: Helma Raaijmakers

Onlangs opende Ra-
mon de Jong (43) zijn 
zaak Palatium2015 in de 

vroegere hooischuur, behorende bij 
de uit 1680 stammende boerderij van 
Kees en Niki Lambregts aan de Hei-
laarstraat. Op een vloeroppervlak van 
250m2 staan antieke, artistieke, indu-
striële en vintage objecten uitgestald, 
klaar om van eigenaar te wisselen. 

“In 2006 ben ik als zelfstandig ondernemer, 
meubelmaker en interieurbouwer, begon-
nen in de voormalige bakkerij van Hubert 
Snels in de Doelakkerstraat. Er was volop 
werk totdat in 2012, ook in mijn branche, 
de recessie toesloeg. Gelukkig kon ik wel 
een betaalde baan vinden, maar mijn 
droom om weer zelfstandig aan de slag 
te gaan liet nog even op zich wachten. 

koop. Liefhebbers van antiek speelgoed 
komen eveneens aan hun trekken. Ra-
mon struint regelmatig, vooral in België, 
zijn adressen af om zijn assortiment uit 
te breiden.

Horeca
Ramon heeft in het voorste gedeelte een 
horecagedeelte gecreëerd waar koffie, 
thee, al dan niet met een gebakje of am-
bachtelijk bereid broodje genuttigd kan 
worden. In het voorjaar komt daar bui-
ten, grenzend aan de 7,5 km lange zo-
genaamde veilige fietsroute, beginnend 
aan de westzijde van Breda tot aan Et-
ten-Leur, een groot terras bij. Treedt Ra-
mon dan toch nog enigszins in de voet-
sporen van zijn ouders Piet en Anneke de 
Jong van Het Roode Hert. De redactie 
wenst hem succes met Palatum2015!

www.palatium2015.nl
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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.

     
 

  

 Schenk jezelf een 
slank figuur voor de 

feestdagen

start

 
nu met 

zlim

AFVALLEN IS NIET MAKKELIJK, ZEKER IN DE KOMENDE MAANDEN 
MET LANGE AVONDEN EN DE GEZELLIGHEID VAN ALLE FEESTELIJKHEDEN 

VAN DE WINTER…

DANKZIJ ZLIM® KAN JE ECHTER GENIETEN VAN EEN HEERLIJK 
SLANKE EN FITTE WINTER VOL ENERGIE!

Zlim Breda  Nieuwe Heilaarstraat 39, Breda  076 530 93 88

Bel voor een 
gratis en 
vrijblijvende
figuuranalyse

Een unieke en
eigen sti j l?
Wij hebben 
jouw look!

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Studio Anneloes l La Fée Maraboutée l Maryley l Via Vai l YAYA l SPM l Gustav

  

    
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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WOeNsdag 16 NOveMber

grOte biNgO iN de 
WesterWiek

Op woensdagmiddag 16 november organiseert de vrijwilligers 
werkgroep weer een grote bingo met mooie prijzen.
Het thema wordt Sint Nicolaas. Er worden 8 rondes gedraaid voor  
€ 6,00 en een koop-ronde 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, de bingo begint om 14.00 uur.
De bingo is voor iedereen toegankelijk.
Voor inlichtingen 076-5318700

GEZOCHT

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
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.

Gevraagd: Hulp in de huishouding 
in buitengebied van Breda (Effen) voor maximaal 6 uur per week.

 Info: 06-302 09 236

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.

GEZOCHT Gastouder(s) gezocht:  
Gastouderbureau MiKado is op zoek naar 1 of 2 gastouders, 
woonachtig in Princenhage of Westerpark.Ervaring met (eigen)
kinderen van 0-4 jaar; een actieve en liefdevolle houding richting 
kinderen. www.gob-mikado.nl 076-5498748

 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 13 NOveMber

grOeNWit thUis
Op zondag 13 nov speelt Groen Wit om 14.30 uur thuis tegen Waspik.

Zaterdag 12 NOveMber 

‘de sMaak vaN de WiNter’
Op zaterdag 12 november verzorgt KBO een middag met muziek, eten en 
drinken in het thema ‘de Smaak van de Winter’. De muziek wordt verzorgd 
door Wim van Oosterwijk en er is een mogelijkheid voor een dansje. Aanvang 
14.00 uur. (Zaal open 13.30 uur). Kosten € 7,00 (KBO leden € 5,00) inclusief 
één kopje koffie of thee én een consumptie.

MaaNdag 14 NOveMber 

FietseN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 14 november 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.

diNsdag 15 NOveMber 

sPeLLetjesMiddag
Tijdens de wintermaanden eens wat anders doen? Ga de uitdaging aan en 
speel mee op dinsdag 15 november met Triominus, Rummikub, Scrabble, 
sjoelen of kaarten (rikken, jokeren of canasta) in Princenhof. Aanvang 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten: een kopje koffie/thee of een drankje.

WOeNsdag 16 NOveMber 

‘ZiNgeN Maakt bLij!’
Op woensdag 16 november verzorgt de werkgroep ouderenpastoraat van de 
Nazareth parochie een middag met het thema ‘Zingen maakt blij!’ in Princenhof. 
Er is voor elk wat wils zoals oude en nieuwe liedjes, vrolijke en serieuze liedjes. 
Ook is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie of thee met wat lekkers.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur (Zaal open 13.30 uur). Kosten: met uitzondering 
van de koffie en thee, zijn de drankjes voor eigen rekening. Aanmelden: bij het 
secretariaat van de Nazarethparochie, elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, 
tel. (076) 521 38 73 of bij Princenhof, tel. (076) 530 97 91.

vrijdag 18 NOveMber 

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 18 november 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

vrijdag 18 NOveMber 

WaNdeLeN
Op vrijdag 18 november 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 25 NOveMber 

saMeN eteN ‘WiNterse 
sFereN’

Op vrijdag 25 november bent u welkom om samen te genieten van een maal-
tijd. Op het menu staat: een lichte (knol)selderijsoep met kleine gehaktballetjes 
op basis van runderbouillon, een buffet met keuze uit boerenkoolstamppot met 
worst, hutspot met gehaktballetjes, zuurkool met gebakken en gekookt spek 
en als nagerecht stoofpeertjes met vanilleroom. Aanvang 17.30 uur (zaal open 
17.00 uur). Kosten € 15,00 (BredaPas € 12,00). Aanmelden: woensdag 16 no-
vember vanaf 13.30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

deZe Week iN

PriNCeNhOF

Niet vergeteN!
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* exclusief montage, ventiel, millieubijdrage en BTW  

Banden | Distributieriem  | Airco | Uitlaat | Remmen  | Schokdempers  | Olie 

Autoservice Van Campenhout B.V.  
Dreef 83B 
4813 EE BREDA  

Telefoon 076 - 522 55 07  

VAN 1 NOVEMER 2016 TOT 31 DECEMBER 2016 

50 % * 
Korting  

op alle Bridgestone en Firestone  

Banden  

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl
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COLOFON

JOHANNESKERK

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 12/13 november. 33ste zondag 
door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur. Martinusviering. Viering 
van Woord en Communie met Adrie Lint als 
voorganger. Het Jongerenkoor Princenhage 
verzorgt de zang.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Cor Brouwers-van 
Haperen; het gezin Schrauwen-de Wit; 

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

Kerkdienst 13 november
Er is deze zondag geen dienst in de  
Johanneskerk maar u bent allen van harte 
welkom in de Markuskerk (Hooghout 96) 
alwaar een gezamenlijke dienst zal worden 
gehouden. Voorganger is ds. Ton van 
Prooijen. Na afloop is er tijd voor ontmoeting 
en een kopje koffie.

Kinderkerk en crèche
Op zondag 13 november zijn alle kinderen 
zijn welkom in de Markuskerk; ook voor de 
allerkleinsten is daar opvang geregeld.

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

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

mand in uw omgeving, kunt u contact op-
nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592

Kerkdienst 20 november- laatste zondag 
kerkelijk jaar
Traditioneel gedenken wij op deze zondag 
in een Dienst van Woord en Gebed de 
overledenen van het afgelopen kerkelijk 
jaar. Hun namen worden dan genoemd, 
een kaars ter nagedachtenis aangestoken. 
Heeft u iemand verloren die u graag wilt 
gedenken te midden van de gemeente - 
óók als deze persoon geen lid van onze 
gemeente was - geef dit dan voor vrijdag 
18 november door aan Mieke Frankfoorder, 
tel. 5146523.

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

Overleden ouders Sprenkels-Romme; 
Harrie Rops.

Engelse viering
Zondag om 14.00 uur bent u welkom in 
de Engelse viering waarin pater Savio zal 
voorgaan.

Vrijwilligersavond 18 november
Vrijdag 18 november zijn alle vrijwilligers 
van de Martinusgeloofsgemeenschap 
welkom in de Martinuskerk voor de jaar-
lijkse dankavond. Een avond van ontmoe-
ting en gezelligheid met een hapje en 
een drankje. Wilt u er bij zijn, dan graag 
een telefoontje naar 5213873 of een mail 
naar: martinus@rkbredawest.nl U bent 
van harte welkom.

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 
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