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Elluf-Elluf viering staat bol van gezelligheid

tweede jaar de scepter zal zwaaien in ’t 
Aogje. Hij zal worden geflankeerd door 
zijn twee prachtige joffers Marith en Neeltje. 
En daarmee werd duidelijk dat het lot van 
de Aogse carnavalsvierders in goede 
handen is.

Mottomot
Na de bekendmaking van de Prins vertrok 
het volk naar de Koe. Hier was er eerst 
alle gelegenheid om Prins Babbelonius 
te feliciteren. Daarna was het tijd voor 
het Mottomot; de verkiezing van het Prin-
cenhaagse carnavalslied 2017. Naast de 
vertrouwde deelnemers was er ook een 
verrassend optreden van Ice Queen. Kim 
Nuitermans en Ceciel Mulders verrasten 

de Koe-gangers op alle fronten. De jury 
van dit jaar bestond uit Will Hense, Rolph 
Kavelaars en Peter van der List en zij von-
den het nummer van Ronald Huismans 
en Aogse Bluf het beste. Zij wonnen dus 
het Mottomot en zullen vanzelfsprekend 
ook meedoen aan de Barnevalsliedver-
kiezing van Baronie TV.

Feest
Wat bijblijft is dat het Aogse carnaval 
een gezellige aftrap kende en dat nu al 
reikhalzend wordt uitgekeken naar het 
Princenhaagse volksfeest. En dat dit een 
mooi feestje gaat worden is duidelijk. Da 
witte dikkels wel!

Door: Ron van Zundert

“Dit is de toekomst voor 
het Princenhaagse car-
naval”, sprak Charles van 

Kerkvoorde als voorzitter van stichting 
C.C. ’t Aogje in de Martinuskerk. Hij 
doelde hiermee op de jeugdkapel die 
sinds enkele maanden actief is. Het 
waren woorden die met gepaste trots 
gesproken werden. En daar had de 
voorzitter dan ook alle reden toe. 

Voorafgaand aan de lichtjesstoet was er 
in de Martinuskerk een kerkdienst die in 
het teken van carnaval stond. De verder 
vrij traditionele mis werd door pastor 
Adrie Lint passend voorzien van een 
carnavaleske glans. Zo is de jeugdkapel 
niet alleen geïnstalleerd in de kerk, maar 
hebben de jonge muzikanten ook de  
kerkelijke zegen mogen ontvangen. En 
dat speelt natuurlijk een stuk lekkerder.

Wit licht
Na de mis was het tijd voor de traditionele  
lampionnenoptocht. Het rondje langs de 
Dreef, de Esserstraat en Haagweg werd 
muzikaal omlijst door de Bielopers. Toen 
de club terugkeerde op de Haagsemarkt 
was het inmiddels gezellig druk. Het 
wachten was uiteraard op de nieuwe 
prins. De hoogheid werd met groot wit 
licht per bus de Haagsemarkt opgereden. 
Wie daar de klanken van het nummer Wit 
Licht van Marco Borsato bij denkt kan 
zich voorstellen dat de entree van de 
leutvorst er zeker mocht zijn dit jaar. Na de 
opkomst werd duidelijk dat Alec Lokhoff 
als Prins Babbelonius de Leste voor het 

Zangeres én   
uitvaartverzorger
Simone Breukink

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

Zadelmakerstraat 11
Breda

Vraagprijs: 
€ 259.000,-- k.k

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



Benefietavond op Princenhage Fonkelt
Door: Ron van Zundert

In het kader van Princen-
hage Fonkelt zal van 8 
t/m 11 december op onze 

Haagsemarkt een spiegeltent te be-
wonderen zijn. Gedurende deze vier 
dagen zullen er tal van activiteiten in de 
tent plaatsvinden. Zo is er op vrijdag 
9 december een heuse benefietavond. 

Princenhage Fonkelt, het is inmiddels een 
mooie traditie aan het worden. In aanloop 
naar Kerstmis zorgt SEP (Stichting Eve-
nementen Princenhage) ervoor dat onze 
Haagsemarkt straalt. Dit jaar gaan ze dat 
doen met een spiegeltent. Voor iedereen 
zal er het nodige vertier zijn. Op vrijdag 
zal er dus een benefietavond gehouden 
worden. De avond is een initiatief van So-
ciëteit de Haeghsche Heerlyckheid in sa-
menwerking met SEP. Het geld dat wordt 
opgehaald zal ten goede komen aan de 
ouderen in Princenhage.

Traktatie
Het belooft een culinaire feestavond in 

Goede doel: Eenzame ouderen

een schitterende ambiance te worden. 
Gasten die deze avond bezoeken zul-
len getrakteerd worden op een heerlijk 
4-gangendiner. De muzikale omlijsting 
zal verzorgd worden door het duo Frenk 
en Ilse en de presentatie is in handen van 
niemand minder dan Ronald Huismans. 
De ondernemers hebben voor een aantal 
aansprekende prijzen gezorgd, zodat er 
ook een mooie loterij kan plaatsvinden. 
Kaarten voor deze avond zijn verkrijg-
baar via benefietavond2016@gmail.com 
en kosten € 95,-

Verwendag
Er is met aandacht gekozen voor het goede 
doel. Thebe heeft de groep van eenzame 
ouderen waar het om gaat goed in beeld 
en gaat er samen met de organisatoren 
voor zorgen dat het geld ook direct op 
de goede plaats terecht komt. Zo is het 
idee om de mensen te trakteren op een 
heerlijke verwendag Gewoon lekker met 
anderen een dagje uit. Dus wilt u zich-
zelf trakteren en daarmee ook anderen 
een groot plezier doen, bestel dan nu uw 
kaarten via bovenstaand e-mailadres.

Het zomerfruitseizoen zit er weer op. . .

Onze boerderijwinkel is nog open tot kerstmis 

op woensdagmiddag* en zaterdagochtend. 

Met appels en peren rechtstreeks van de kweker, 
verse groenten, van het seizoen, onze beroemde 
sauzen en jams, honing uit onze eigen bijenkasten, 
het lekkers van Mia Vita, en in de diepvries echt 
scharrelvlees van onze goed-leven varkens, het 
soepje van de week uit eigen keuken en wild.. 

Kom langs en laat je verrassen door het lekkere 
assortiment van de aardbeienboer.

Graag tot ziens, Rene en Angela van Haperen   

Rithsestraat 128, tel 076 5142214  

www.zomerfruit.net

*Kijk voor actuele openingstijden op onze  

facebookpagina., maar bellen mag ook.

Verkiezingsavond 
Jeugdraad van  
‘t Aogje
Dit jaar heeft Stichting C.C. ’t Aogje 
een werkgroep samengesteld, die is 
begonnen om een en ander te gaan or-
ganiseren voor de jeugd: te beginnen 
met het samenstellen van een echte 
Jeugdraad voor Princenhage.

Kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben 
zich kunnen aanmelden voor de functie 
van: Prins(es), Joffer, Veldwachter, Nar of 
Minister.

Aanstaande zaterdag 19 november van-
af 19.00 uur is er een echte verkiezings-
avond in gemeenschapshuis De Koe, 
waar de kandidaten hun beste beentje 
zullen moeten voorzetten en moeten 
laten zien waarom juist hij of zij lid van 
de Jeugdraad zou moeten worden. Een 
spannende avond voor deze kinderen, 
mede georganiseerd door S.K.I.P. en 
gepresenteerd door Marith de Jongh en 
Neeltje Voesenek.

Aan het eind van de avond zal er voor 
het eerst een complete Jeugdraad van ’t 
Aogje te zien zijn. Komt u ook kijken en 
aanmoedigen? Werkgroep Jeugd van 
Stichting C.C. ’t Aogje.
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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

Verata sound & light
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 an-
deren 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 ma-
ken kennis met een man die leeft voor 
geluid. Edwin Hamelink, eigenaar van 
Verata, sound & light.

Al van jongs af aan was Edwin Hamelink 
helemaal in de ban van geluid en muziek. 
Zo maakte hij zijn eigen radioprogramma’s 
op cassettebandjes, speelde hij dwars-
fluit, maar bovenal wist hij als kleine jon-
gen al alles van mengtafels, speakers 
en versterkers. Het stond voor hem vast 
dat hij de geluidstechniek in wilde gaan. 
Helaas, studiemogelijkheden in die rich-
ting waren slechts beperkt aanwezig. In 
elektrotechniek vond hij een prima pas-
send alternatief. Tijdens zijn afstudeer-
opdracht krijgt Edwin dan toch de kans 
om de geluidstechniek te gaan doen 
voor een veelgevraagde begeleidings-
band. Een jaar lang praktijkervaring volg-
de er waarin hij al zijn zelf aangeleerde 
kennis en informatie kwijt kon. Dit bleek 
een ingang naar andere opdrachtgevers, 
zoals een festival in Ingelmunster waar 
Edwin nu al 26 jaar geluid en licht draait 

en mixt. Er ontwikkelde zich een eigen 
bedrijf: Verata. Een bedrijf met een passie 
voor licht en geluid, een dienstverlener 
bij evenementen, festivals en bands. 
Verata is partner op diverse festivals en 
(sport-) evenementen, veelal in België. 
Zoals de Gentse Feesten waar Edwin al 
15 jaar een graag geziene geluidstechnicus 
is. Maar ook in Princenhage en omgeving 
is hij geen onbekende. Want Edwin is 
omroeper bij de Singelloop en bij de 10 
van het Aogje. En ook bij het jaarlijkse 
eierwerpen en bij Princenhage fonkelt is 
hij een professioneel partner. Edwin heeft 
zonder meer een passie voor licht en ge-
luid. Dat blijkt niet alleen uit het enthou-
siasme dat van hem afstraalt als hij er 
over spreekt, maar ook uit alles wat hij tot 
nu toe heeft mogen bereiken en op zijn 
naam heeft staan. Voor meer informatie: 
www.verata.nl

Passie in Princenhage:

Blaaskapel Toeternietoe 
bestaat 22 jaar 
Om het 22-jarig carnavaleske jubileum 
van Toeternietoe te vieren is het za-
terdagavond 19 november feest in De 
Koe. Het zal niet zomaar een kapellen-
festival worden, er is namelijk een thema 
gekoppeld aan de avond.

Haal je nike-air-max, aussies, geruite 
tuinbroeken, plateauzolen, spijkerblousejes,  
tattoo-kettinkjes etc. maar uit de oude 
doos, want omdat Toeternietoe is opgericht 
in 1994 wordt het een Nineties-Party! 

Om 20.00 uur barst het feest los in de 
Vlaamse Schuur van De Koe. De entree is 
gratis. De volgende kapellen: De Fiepers, 
Tworwelwa, ZWO De Makrele, De Meikevers, 
Ongeloofeloos, ’t Zooike en de Bimde 
Blaozers zullen deze avond een spetterend 
optreden verzorgen.
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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!
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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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Het Kanon

Nooit geweten: Het Kanon is een van 
de vele bekende Aogenezen. Ik ken zijn 
vrouw Rietje, zijn dochters Inge en Gini 
(mooie en lieve meiden) en ik heb hem 
een keer de houten lat van het doel op 
het oefenveld van NAC kapot zien schieten. 
Maar dat hij in ons dorp was geboren, 

COLUMN wist ik niet. Komt misschien door de datum: 
1 april (1933). Hoe kom ik daar nou 
op? Ik heb onlangs een lezing van een 
oud-collega meegemaakt en die had het 
over beroemde personen uit zijn eigen 
omgeving, Zeeuws Vlaanderen.
Oké, er zat de (dikke) Van Dale bij, maar 
voetballers? Ho maar. En wij hebben 
toch mooi onze eigen Kees Rijvers en 
Het Kanon. Voor wie het nu nog niet weet: 
Het Kanon was Leo Canjels. Als speler 
bij Baronie, NAC, Oranje en als trainer 
bij Brugge, MVV en nog wat Belgische 
clubs. Een beroemde dorpsgenoot dus.
En heel wat anders: ooit gehoord van 
wielrenner Adri Suijkerbuijk? Ik in elk 
geval niet, terwijl hij toch in mijn ge-
boortejaar (1953) de ronde van Bergen  
op Zoom won en in datzelfde jaar met de 
ploeg van Kees Pellenaars het ploegen-
klassement van de Tour won. Geboren 
en getogen in ’t Aogje.
En wie weet: nu we eindelijk een eigen 
tennisbaan hebben, krijgen we op dat 

gebied ook nog een beroemde Aogenees. 
Maar laten we bescheiden blijven. Op 
sportief gebied althans. Want op alle 
andere gebieden scoren wij, wat mij be-
treft, super. Er gaat geen dag voorbij 
dat ik niet besef in wat voor een fan-
tastisch dorp wij wonen. Kijk naar alle 
activiteiten, de grote en kleine midden-
stand, de kerken, de kroegen, de musea, 
de natuur, de woonboulevard, de buren. 
Moet ik nog meer noemen?
We hebben met z’n allen geamuseerd of 
zeer angstig naar de verkiezingen in de 
VS gekeken. Ik weet nog wel een plek hier 
in ons dorp waar wij de winnaar in een 
min of meer besloten afdeling met veel 
liefde en zorg zouden kunnen behandelen, 
maar ik kijk veel liever terug op een 
voorganger van hem, John F. Kennedy.
En vol trots verdraai ik een van diens 
beroemdste uitspraken: 
Ich bin ein Aogenees!

José Lokhoff
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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  

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,-

STOPRUIMING

OP ALLES*

20% korting  
op electrische artikelen

 
*Geen korting op:  
postzegels, reeds  

afgeprijsde artikelen, 
gerarduskalender,  

bestellingen, vintage

50% 
korting
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Princenhage in actie voorPrincenhage in actie voor
Wereldwijde bestrijding van longontsteking

In december komt voor de tweede keer in haar geschiedenis het Glazen Huis naar 
Breda. Wederom zal de Grote Markt het toneel zijn waarop de dj’s van NPO 3 FM zullen 
schitteren. Zij zullen zich inspannen om voor het Rode Kruis zo veel mogelijk geld op te 
halen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de wereldwijde bestrijding van longontsteking bij 
jonge kinderen. Uiteraard zal ook Princenhage haar bijdrage gaan leveren.

Scouting St. Martinus
Scouting St. Martinus komt in actie!. 
Op zaterdag 19 november houden zij 
een rommelmarkt, waarbij ze zoveel 

mogelijk geld willen ophalen voor 
Serious Request. Zowel donaties als 
spullen om te kunnen verkopen zijn 

meer dan welkom!

Alima (4 maanden) wordt getest op ondervoeding. 
Kinderen die ondervoed zijn, lopen een groter risi-
co om longonsteking te krijgen. (Foto: Girard/IFRC)    

Basisschool de Eerste Rith
Basisschool De Eerste Rith had op vrij-
dag 4 november de kick-off voor het 
inzamelen van ideeën. Voor alle leerlin-
gen werden er op deze dag gastlessen 
gegeven door het Rode Kruis en werd 
er nader ingegaan op de ramp en de 
actie. De ideeënbussen op De Eerste 
Rith raken al behoorlijk vol met origi-
nele en ambitieuze acties. Het enthou-
siasme en de betrokkenheid is groot. 
Eerste donaties komen al binnen.
Bovendien heeft meneer Erik beloofd 
om elke klas met een start van 5 euro 
te sponsoren met als doel die 5 euro zo 
groot mogelijk te maken. Op woens-
dag 16 november gaat een commis-
sie uit alle ingezonden ideeen keuzes 
maken welke initiatieven zullen worden 
gerealiseerd in samenwerking met  
Kober kinderopvang.

Basisschool Sinte Maerte
Op donderdag 8 december zal basis-
school Sinte Maerte starten met haar 
acties voor het goede doel. In de spie-
geltent die dan op de Haagsemarkt 
staat worden de kinderen allereerst 
voorgelicht door mensen van het Rode 
Kruis. Zij zullen de kinderen alles vertel-
len over het goede doel. Verder houdt 
de school een kerstmarkt. De kinderen 
zullen allerlei dingen knutselen en die 
verkopen voor het goede doel. 

Kober
Kober heeft op vrijdag 18 november 
op haar locatie Prinsheerlijk 5 een aan-
trekkelijk programma. Zo zal er vanaf 
9.00 uur non-stop gefietst worden op 
een spinbike die geleverd wordt door 
Basic Fit. De kinderen die hier normaal 
gesproken zijn in het kader van de bui-
tenschoolse opvang mogen nu ook
’s avonds blijven. Zo gaan de kinderen 
samen koken en eten. Ook maken ze 
een spannende tocht, gaan marshmel-
lows maken en ook een spannende 
film mag niet ontbreken. In de week 
hieraan voorafgaand maken de kinde-
ren allerlei lekkere dingen die ze gaan 
verkopen.

18 t/m 24 december
Grote markt Breda

Giro 661

Zelf ook een actie laat het weten!

Princenhage 
in actie

E-mail naar: 
wijkbladprincenhage@gmail.com

Wijkblad Voorbeeld2.indd   1 13-11-16   19:18
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Vanavond 17 november 20:30 uur in De Dobbelsteen.  

U komt toch ook naar de 
tweede bijeenkomst  
over Princenstroom? 

 

Wij hebben unieke merken in ons assortiment zoals Empreinte, Mey, 
Sapph, Lisca, Passionata, Anita, Oroblu legwear. 

Haagsemarkt 30, Breda   |  06 382 792 31   |  info@sjielingerie.nl    |  www.sjielingerie.nl

Kom voor uw sinterklaas cadeaus  
gezellig bij ons een kijkje nemen

Bij iedere aankoop  
een leuke attentie  

(geldig t/m 3 dec.)

Voor de heren hebben wij boxershorts van de 
merken Bolas en Sapph.

Graag tot ziens. De koffie staat klaar.
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Grote bijdrage van Rijksdienst  
Cultureel Erfgoed voor St. Martinuskerk

Door: Helma Raaijmakers

Tijdens de jaarvergadering 
van het Sint Martinusgilde 
op 11 november jl. werd 

door Kees van Oosterhout, bestuurs-
lid van de parochie, de financiële 
stand van zaken toegelicht omtrent de 
Martinuskerk.

‘We hebben inmiddels kunnen vernemen 
dat onze St. Martinus-
kerk wederom een grote  
bijdrage krijgt van de  
Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed. Hiermee wordt  
ook een belangrijke  
erkenning verkregen van  
de overheid voor dit 
kostbaarste bezit van 
Princenhage. De ko-
mende zes jaar kunnen 
we € 140.000 tegemoet 
zien als bijdrage voor 
het onderhoud van dit 
Rijksmonument, wat 
geweldig nieuws is. 
Overigens hebben we ook de afgelopen 
zes jaar (2010-2016) een belangrijke bij-
drage ontvangen van deze Rijksdienst.

Sint Martinusgilde nauw betrokken
Gelukkig is het Sint Martinusgilde nauw 
betrokken bij de financiering van deze  
instandhouding. Mede door deze hulp 
kon dit in de afgelopen zes jaar uitge-
voerd worden, waarvoor dank en hulde. 
In de komende zes jaar is er een totale 
investering nodig van € 340.000, zodat er 
nog € 200.000 uit andere middelen nodig 
is. Zonder hulp van het Gilde en andere 

extra inkomsten is dit voor de parochie 
geen haalbare kaart, wij moeten dan ook 
erg ons best gaan doen om dit voor elkaar 
te krijgen. Overigens is de staat van 
onderhoud van de kerk op dit moment 
goed, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage 
van de Monumentenwacht. Aandachts-
punten voor de komende jaren zijn o.a. 
het dak, het stucwerk aan de binnenzijde  
en het hekwerk met muurtje rondom de  
kerk. Kleine herstelwerkzaamheden worden 

zoveel mogelijk in eigen beheer (onze 
vrijwilligers!) uitgevoerd, zoals bv. schilder-
werk op de begane grond en onlangs is de 
oude groepenkast in de kerk vervangen 
door een moderne variant. Onze kerk is 
een prachtig gebouw, maar voor een beter 
gebruik zijn er meer en betere voorzie-
ningen nodig, zoals bv. toiletten, opslag-
ruimte, een ontvangstruimte en een betere 
verwarming. Al met al is er veel werk aan 
de winkel, maar wij (de parochie) hopen 
en vertrouwen dat we dit kunnen doen 
met de inzet van het Sint Martinusgilde 
Princenhage.’

Algemene Ledenvergadering  
Dorpsraad Princenhage

Door: Armin Floren 

Op donderdag 24 november 
vindt de Algemene Leden-
vergadering van de Dorps-

raad plaats in de Koe, aanvang 20.00 uur. 

De Dorpsraad is ervan overtuigd dat het 
misschien wel anders moet. Wat zijn ei-
genlijk uw wensen ten aanzien van de 
Dorpsraad? Wat kan er beter? Een groot 
deel van de avond zal worden besteed 
aan wat u verwacht dat de Dorpsraad 
voor u doet. Aan de hand van uw mening 
zal het beleid waar mogelijk worden aan-
gepast. We kijken uit naar een open en 
vruchtbare discussie. Het is daarom be-
langrijk dat zoveel mogelijk mensen die 
betrokken zijn bij Princenhage de verga-
dering bezoeken: komt allen en laat uw 
mening horen!

De agenda ziet er als volgt uit:
•  Opening en mededelingen van de 

voorzitter.
•  Notulen ALV van 28 november 2015.
•  Korte samenvatting jaarverslag.
•  Jaarverslag wijkagent.
•  Princenhage 75 jaar bij Breda.
•  Samenvatting verslag wijkplannen en 

de pilot Princenhage begroot.
•  Subsidie aanvragen via wijkplatform.
•  Wat verwacht Princenhage van de 

Dorpsraad.
• Rondvraag
• Sluiting
We rekenen op uw komst waarbij nog 
eens benadrukt wordt dat ook de jonge-
ren van harte welkom zijn.

Wat verwacht Princenhage van 
de Dorpsraad? Laat u horen!
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 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
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DEZE WEEK IN

PrINCENhOf
MaaNDag 21 NOvEMbEr 

fIEtsEN bIj PrINCENhOf
Op initiatief van de KBO kun je maandag 21 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 22 NOvEMbEr 

DE saLONbIbLIOthEEK 
PrEsENtEErt… DE brEDasE 

NassaU’s
Op dinsdag 22 november is er van 14.00 tot 16.00 uur een rijk geïllustreerde 
lezing over de Bredase Nassau’s in Princenhof. In deze presentatie wordt 
vooral aandacht besteed aan de ‘Gouden Eeuw’ van Breda, waarin de 
Nederlandse Nassau-dynastie tot groei en bloei kwam. Dat is de periode  
tussen de komst van Engelbrecht I in 1404 en de vlucht van Willem van 
Oranje in 1567. Dit tijdperk wordt tevens in een bredere historische context 
geplaatst. De lezing wordt gegeven door Jan Korebrits van Gilde de Baronie. 
De toegang is gratis, een vrijwillige deelnemersbijdrage is welkom. De  
Salonbibliotheek is een initiatief van Zorg voor Elkaar en Bibliotheek Breda.

vrIjDag 25 NOvEMbEr 

WaNDELEN bIj PrINCENhOf
Op vrijdag 25 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. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

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.

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

AANBOD
HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN

Aanleg en onderhoud van tuinen
In alle prijsklasse

Bel of mail vrijblijvend naar:
info@perfectgreen.nl / 0628993948

AANBOD
HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER

F. Kawaler
Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda

Tel. 076-5212439

ZatErDag 19 NOvEMbEr

grOENWIt sPEELt  
vOOr DE bEKEr

Zaterdag 19 november speelt GroenWit 1 voor de beker thuis tegen Hoek en  
begint om 14.30 uur. Hoek speelt in de Hoofdklasse, dus het belooft een speciale 
wedstrijd te worden. Deze wedstrijd wordt niet op zondag gespeeld omdat Hoek 
een zaterdagvereniging is.

sINt NICOLaas IN tUINZIgt/
WEstErParK

Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark organiseert op zondag 20 November een 
Sint Nicolaas intocht in de wijken Tuinzigt en Westerpark.
Vertrek om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Boomgaardschool, waarna 
de route eerst door Westerpark loopt, en vervolgens, na een kleine stop voor 
Westerwiek, trekt de intocht door Tuinzigt. De optocht eindigt aan de Boom-
gaardschool om ongeveer 13.00 uur.
Zondagmiddag 20 November gaat vanaf 13.45 uur de zaal van het Witte Schaap 
open. Om ongeveer 14.00 uur begint daar dekindermiddag. Rond 14.45 uur 
komt Sint Nicolaas met zijn Pieten de zaal in om de kinderen te begroeten, en om 
de kinderen t/m 9 jaar die zijn ingeschreven een cadeautje te geven. Rond half 
vijf zal deze middag ten einde zijn. De kinderen krijgen op de Boomgaardschool 
en Weerrijsschool inschrijf- formulieren mee.

Bij slecht weer gaat alleen de kindermiddag in Het Witte Schaap door. Op zater-
dag 19 november komt een aantal Pieten door de wijken collecteren om de Sint 
Nicolaas activiteiten te kunnen bekostigen. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten tel. 
0653978571

NIEt vErgEtEN!

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

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave 

kan via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling 

dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn 

op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.
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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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Gratis 
Easy thermostaat

t.w.v. 
€ 257,-*

Besparen 
is easy!
Met een topketel 
van Nefi t

*Vraag naar de voorwaarden.

DeLind 17
48 KC Prinsenbeek
076-541 44 25
info@dennisroovers.nl
www.dennisroovers.nl
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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.

Weekend 19/20 november 
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Henny Spooren-Schaart. Een cantor ver-
zorgt de zang.

Kerkdienst 20 november
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. 
Voorganger is ds. Saskia van Meggelen. 
Aanvang 10.00u.. Na afloop is er tijd voor 
ontmoeting in Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche 27 november
Op 27 november, de 1e zondag van Ad-
vent, zijn alle kinderen weer welkom in de 
Johanneskerk; ook voor de allerkleinsten 
is er opvang geregeld. Er is een Dienst 
voor Groot en Klein met als thema ‘Maak 
het mee’. Omdat het nog maar een paar 
weken is tot Kerst gaan we met sterretjes 
aan de slag!

Huis- en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-

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

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

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

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere 
intentie.

Martinus pakkettenactie
U heeft vorige week in het wijkblad kunnen 
lezen dat op zaterdag 19 november de 
jaarlijkse pakkettenactie is. Bij de ingang 
van Albert Heijn en Jumbo staan vrijwilligers 
klaar om u een briefje met suggesties te 
geven welke artikelen u extra zou kunnen 
kopen voor de minder bedeelden onder 
ons. Vorige jaren was de actie een groot 
succes en konden we velen (die anoniem 
blijven) blij maken in de sfeer van Martinus, 
die zijn mantel deelde met een arme man.

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