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Veelzijdigheid troef op Princenhage Fonkelt
8 t/m 11 december in de spiegeltent

De hoofdprijs is een schilderij van kun-
stenares Lidy Meier dat zij op de avond 
zelf zal maken. Kaarten voor deze avond 
zijn verkrijgbaar via benefietavond2016@
gmail.com en kosten 95 euro.

Zaterdag
Zaterdag is er een bingo voor de oude-
ren, waarbij de presentatie in handen is 
van Cees Hoosemans en de muziek wordt 
verzorgd door Kecieandthehappysound. 
De middag vangt aan om 13.00 uur. Er 
zullen 8 rondes gespeeld worden waar-
aan men kan deelnemen voor het luttele 
bedrag van 8 euro. De gasten krijgen hier 
ook nog twee kopjes koffie met wat lek-
kers voor. De hoofdprijs is een goed ge-
vulde boodschappentas. Zaterdagavond 
is er een feestavond met live muziek van 
Total Eclipse. Een band met een breed 
repertoire en een absolute garantie voor 
een goed feestje. Kaarten voor de avond 
kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij 
Bachman en Brocks.

Zondag
In de ochtend vindt de eerste editie van 
Heel Princenhage Bakt plaats. De infor-
matie over deze activiteit vindt u elders 
in dit Wijkblad. Om 13.00 uur start het 
Kindermatinee. De kinderen kunnen dan 
genieten van poppentheater Fantast, er 
zijn verschillende spelletjes en de kinde-
ren kunnen film kijken. In de Martinuskerk 
geeft Cecilia om 16.15 uur een concert. 
Het hart van het concertprogramma 
wordt gevormd door het stuk Vetrate di 
Chiesa (Kerkvensters) van Respighi. Na-
tuurlijk mag ook Kerstmuziek niet ontbre-
ken op dit winterse concert. U kunt uw 
kinderen met een gerust hart achterlaten 
in de spiegeltent, want Bellefleur zorgt 
voor de opvang.

Borrel
Na het concert is er nog een borrel in de 
tent. Een programma dat staat als een 
huis en dat fonkelt op vele vlakken. Tot 
ziens in de spiegeltent, tot Fonkelt!

Door: Ron van Zundert

Het is inmiddels een 
mooie traditie. Na het 

vertrek van Sinterklaas wordt onze 
Haagsemarkt omgetoverd in een waar 
kerstdecor. De kerststal, de Kerst-
creatieroute, de grote kerstboom en 
de fonkelende kerstverlichting bij de 
winkeliers. Het is ieder jaar weer een 
prachtig gezicht. Onderdeel van deze 
traditie is natuurlijk ook Princenhage 
Fonkelt dat dit jaar wordt gehouden 
van 8 tot en met 11 december. Het pro-
gramma is veelbelovend. 

SEP (Stichting Evenementen Princenhage) 
laat dit jaar met ‘Fonkelt’ een spiegeltent 
plaatsen op de Haagsemarkt. Deze tent 
zal het decor worden van een sfeervolle 
vierdaagse. Donderdag en vrijdag overdag 
zal de tent gevuld worden met kinderen 
van onze twee basisscholen. Zij zullen 
hier ieder een eigen programma volgen.

Benefietavond
Op vrijdagavond is er een Benefietavond, 
waarvan de opbrengst ten goede zal komen 
aan de ouderen van Princenhage. Het be-
looft een culinaire feestavond in een schit-
terende ambiance te worden. Gasten die 
deze avond bezoeken zullen getrakteerd 
worden op een heerlijk 4-gangendiner. De 
muzikale omlijsting zal verzorgd worden 
door het duo Frenk en Ilse en de presen-
tatie is in handen van Ronald Huismans. 
De ondernemers hebben voor een aantal 
aansprekende prijzen gezorgd, zodat er 
ook een mooie loterij kan plaatsvinden. 

Timmerman èn   
uitvaartverzorger
Pepijn Herrmann 

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

Mastbosstraat 69
Breda

Vraagprijs: 
€ 237.500,-- k.k

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



Bomvolle markt voor Sinterklaas
‘t Was weer een groot feest!

Door: Corné Wijnings

Er gaat bijna geen dag 
voorbij of er wordt op dit 
moment in de media ge-

sproken over het Sinterklaasfeest. Van 
deze hele discussie was op zondag 27 
november op de Haagsemarkt niets te 
merken. Het was een grote verbroede-
ring van jong tot oud. Het leek wel of 
het hele dorp was uitgelopen om de 
Sint te ontvangen. 

Terwijl de Sint vanaf Princenhof vertrok 
richting de Haagsemarkt verzamelden de 
kinderen met hun ouders zich al op de 
markt. Het weer was prachtig en door het 
oefenen van de liedjes en dansjes, met 
de Beat-pieten, moest er hier en daar een 
zweetdruppeltje worden weggewreven. 
Gelukkig liet Sinterklaas niet lang op zich 

wachten en nam ruim de tijd om zoveel 
mogelijk kinderen een hand te geven. Op 
het bordes sprak Sinterklaas de mensen-
massa toe: “Het is weer een groot feest om 
ook dit jaar Princenhage aan te doen en ik 
hoop dat het kinderfeest in deze vorm zon-
der discussie verder gevierd kan worden”.
Na het onthaal op de Haagsemarkt ging 
de stoet naar De Koe waar de OVP in de 
Rabozaal een kindermiddag had georga-
niseerd. Hier konden de kinderen genieten 
van een toneelstukje, zingen, dansen en 
nam Sinterklaas nog ruim de tijd voor de 
kinderen. Met tenslotte een leuk cadeautje 
kwam een einde aan het bezoek van Sin-
terklaas aan Princenhage. 

Meer foto’s op onze website: 
www.wijkbladprincenhage.net en 
facebookpagina: www.facebook.com/wijk-
blad.princenhage

Ledenvergadering Dorpsraad Princenhage
Wat verwacht u van de Dorpsraad?

Door: Armin Floren

Op donderdag 24 no-
vember vond in de Koe 

de algemene ledenvergadering van de 
Dorpsraad plaats. 

Marian Verheij opende de vergadering en 
maakte meteen duidelijk wat het belang-
rijkste doel van de avond was: “We willen 
graag horen wat u van ons verwacht, hoe 
we ons beter kunnen profileren”.

Subsidie via wijkplatform
Het woord was aan de heer Stan Sadee. 
Hij vertelde dat de gemeente de subsi-
dies voortaan anders gaat verdelen. Dat 
gaat voortaan via het wijkplatform. De 
bedoeling erachter is om met mensen 
die ideeën hebben om de leefbaarheid 
te verhogen in gesprek te komen. Het 
bieden van hulp zit niet altijd in het toe-
kennen van subsidie, het kan ook gaan 
om ervaring delen, extra handjes, inzet 
van studenten etc. 
In totaal is er voor Princenhage €22.000,- 
beschikbaar. 
Alles wat de leefbaarheid van een wijk 
/ dorp bevordert valt onder het wijkplat-
form. Mensen die interesse hebben zit-
ting te nemen in het wijkplatform kunnen 
zich opgeven bij de Dorpsraad.

Punten van de wijkagent
Ton van der Velden, onze wijkagent gaf 
aan dat er geen bijzonderheden te mel-
den zijn, alleen dat het aantal auto-inbra-
ken hoog te noemen is. Er waren geen 
vragen aan de wijkagent.

Princenhage begroot
Kok van der Weijden en Harrie Verhallen 
gaven een korte toelichting op de stand 
van zaken bij Princenhage Begroot. Bij 
de wijkplannen zijn er werkgroepen aan 
de slag gegaan en later bij Princenhage 
Begroot.
Nu is het de bedoeling dat onder regie 
van wijkmanager Harrie Verhallen alles 
gaat vervlechten. Twee mensen nemen 
de regie: Peter Pijnenburg en Kok van 
der Weijden. 

Herdenkingsactiviteiten 75 jaar gean-
nexeerd door Breda
Rini van der Linden, voorzitter van de 
stichting Princenhage, dorp in Breda ver-
telt wat er zoal aan activiteiten aan zitten 
te komen. Over deze activiteiten berichten 
we u volgende week.

Wat verwacht u van de dorpsraad?
Het laatste deel van de vergadering 
wordt aan de aanwezigen gevraagd om 
per groepje op te schrijven wat men van 
de Dorpsraad verwacht. Hoe kan de 
Dorpsraad het beter doen?
De vellen van de verschillende groepjes 
zullen worden uitgewerkt en besproken 
in de Dorpsraad. Op onze site kunt u alle 
gemaakte opmerkingen lezen.

Volwassenen en 
kinderen in Afrika 
kunnen jouw sport-
spullen gebruiken!
In deze tijd van het jaar zien we dat er 
door organisaties en verenigingen acties 
worden opgezet of ondersteund met als 
doel om een warm gebaar te maken naar 
onze medemensen die leven onder moei-
lijke omstandigheden. Dit jaar heeft het 
bestuur van badmintonvereniging Prin-
cenhage (BCP) besloten om de Stichting  
Afrikasport te steunen. Het bestuur vraagt 
de leden of zij sportkleding- en materialen 
die nog goed zijn en niet meer gedragen 
worden in te leveren zodat volwassenen 
en kinderen in Afrika geholpen worden 
bij hun sportbeoefening.
De Stichting - geïnitieerd door Jeroen 
Roovers- draagt op lokaal niveau bij aan 
de organisatorische en kwalitatieve ver-
betering van sportmogelijkheden. Mo-
menteel is de stichting weer een zending 
met sportmateriaal aan het voorbereiden. 
Er wordt hard gewerkt om een container 
gevuld te krijgen die medio januari 2017 
naar Afrika verscheept wordt.
Omdat er nog ruimte in de container is, 
roept BCP bewoners uit Princenhage en 
omgeving op om mee te helpen bij het 
vullen van de container met sportmateri-
aal in goede staat. Alles is welkom, zowel 
nieuw als gebruikt: loop-/sportschoenen, 
spikes, leggings, hemdjes, stopwatches. 
Maar ook materiaal van andere sporten 
zoals ballen (voetbal, volleybal, basket-
bal),  netten, tennisrackets enz.
Voor meer informatie: www.africasport.nl.  
Mail: info@africasport.nl of bel: 076-5711186.
Geldelijke donaties graag op NL19 
RABO 0188982388

Materiaal afgeven?
Tijdens de komende speelavonden, te 
weten: 5, 12 en 19 december kunnen de 
spullen in sporthal de Doelen  ingeleverd 
worden. Dit kan van 19.30 uur tot 23.00 
uur. Er zal een voorziening klaarstaan 
waar de spullen in kunnen. Bij voorbaat 
heel hartelijk bedankt! Namens het be-
stuur van BCP, de Stichting AfricaSport 
en de vele sporters in Afrika !
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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

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

SUPPORTERS

Bende Benukt wint voor derde maal 
op rij de Dorpskwis

Door: Armin Floren

Twintig teams deden mee 
aan de jaarlijkse Dorps-
kwis van C.C. ’t Aogje. 

Voor de teams begon de wedstrijd al 
’s middags. In menig huishouden werd 
al hard nagedacht en gewerkt aan de 
startopdracht. De presentatie van de 
kwis was zoals altijd in handen van 
Maarten van de Rijt.

Alleen goed te beantwoorden met be-
hulp van internet
Om 20.00 uur begon de kwis, met (zo-
als altijd) pittige vragen die alleen te 
beantwoorden zijn met behulp van inter-
net. Zoals bijvoorbeeld over poptempel 
Mezz: Hoeveel concerten en andere 
activiteiten werden in Mezz in 2015 ge-
houden? Wat was in dat jaar het aantal 
bezoekers? Wat is de maximale capaci-
teit (staanplaatsen) van de grote zaal?
Of over Toon Hermans: “In welke stad 
werd Toon geboren? Wat was de naam 
van het huis waar Toon geboren is? Wel-
ke bekende Nederlandse entertainer en 
clown was zijn grote voorbeeld?
Na de eerste 5 vragenrondes gingen er 
8 teams rechtstreeks door. Twee teams 
konden ook nog mee naar de volgende 
ronde, maar daarvoor moest men eerst 
een fles water om laten vallen door mid-
del van een panty op het hoofd, gevuld 
met een tennisbal: slingeren maar! Dat 
werd gewonnen door V.C. ’t Aogje en de 
ST-ers.

Bende Benukt wint de finale voor de 
derde opeenvolgende keer
De volgende rondes voltrokken zich 
op het podium met drukknoppen. Hier 
kwam het wél aan op parate kennis. 
Ook hier werden toch wel stevige vra-
gen gesteld zoals “Welke buitenlandse 
organisatie wil PostNL overnemen? Wat 
is het grootste land ter wereld met maar 
één tijdzone? Wat is de echte naam van 
Sting?
De ST-ers en Zuilenschuivers moesten 
helaas afvallen voor de finale.
In de finale werd Bende Benukt eerste 
met 19 punten. CV Simpel werd tweede 
met 17 punten. Om plaats drie en vier 
moest nog gestreden worden door het 
Sint Nicolaas Comité en de Schutters. 
Dit werd gewonnen door de Schutters.

Bende Benukt behaalde hiermee voor 
de derde opeenvolgende keer de zege; 
een prestatie op zich! De club mag 
€250,- bijschrijven op de bankrekening.
De foto’s van de avond vindt u op onze 
site: www.wijkladprincenhage.net

Heel Princenhage bakt
Door: Helma Raaijmakers

Bakker Pol van den Bo-
gaert op de Haagsemarkt 
laat heel Princenhage 

een taart bakken! Paul en Talita nodi-
gen u uit een taart te bakken die op 
zondag 11 december tussen 9.30 en 
10.30 uur kan worden afgegeven in de 
spiegeltent op de Haagsemarkt, waar-
na een deskundige jury de taarten zal 
beoordelen. Als u mee wilt doen, dan 
graag uw deelname opgeven op het 
formuliertje dat in de winkel ligt.

De taarten mogen niet groter zijn dan 
26 cm doorsnee. Er mogen geen bewe-
gende delen op de taart zitten en alles 
moet eetbaar zijn. De jury, bestaande 
uit Nico van den Beemd (banketbakker 
bij bakker Pol van den Bogaert) en Het-
ty en Lidewijn van het Bak Atelier, gaat 
vanaf 10.30 uur de taarten beoordelen, 
waarna rond 12 uur de prijsuitreiking in 
drie categorieën zal zijn: Kinderen tot 14 

jaar, kinderen 
vanaf 14 jaar 
en volwasse-
nen; er is ook 
een aparte 
categorie, die 
van de meest 
originele taart. 
Er kunnen 
mooie prijzen 
worden ge-
wonnen. De 
taarten kun-
nen tot 13.15 
uur weer mee naar huis genomen wor-
den, want dan moet de Spiegeltent leeg 
zijn.

Open dag in de bakkerij
Op zondag 11 december houdt bakker 
Van den Bogaert tevens zijn jaarlijkse 
open dag. Van 10.30 tot 16.00 uur kunt 
u een kijkje nemen in de bakkerij, waar 
de bakkers rondlopen om al uw vragen 
te beantwoorden.
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 Schenk jezelf een 
slank figuur voor het 

nieuwe jaar

start

 
nu met 

zlim

AFVALLEN IS NIET MAKKELIJK, ZEKER IN DE KOMENDE MAANDEN 
MET LANGE AVONDEN EN DE GEZELLIGHEID 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 | www.zlimbreda.nl

Bel voor een 
gratis en 
vrijblijvende
figuuranalyse

 

 
 

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 

 
Installatie & Onderhoudsbedrijf 

  Jaco Hermans 
uw adres voor: 

Gertrudislaan 21   
4841 XH  Prinsenbeek 

  CV-installaties & onderhoud                
Dakbedekking  

 Gas-, water, lood- en zinkwerken 
Sanitair - riolering  

 

Telefoon: 06 - 41 6688 73 
Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres:jacohermans@casema.nl 

Uw adres voor:

  CV-installaties & onderhoud 
Dakbedekking 

 Gas-, water, lood- en zinkwerken
Sanitair - riolering 

Gertrudislaan 21   4841 XH  Prinsenbeek
Telefoon: 06 - 41 6688 73

Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres: jacohermans@casema.nl
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Verstandelijk beperkt

Ze zit er tevreden bij. Ze luistert aandach-
tig en geconcentreerd naar de aanwijzin-
gen van haar leerkracht: “Leg het woordje 
VIS maar”. Haar oogjes speuren de letters 
in het letterdoosje af. Met haar tong een 
beetje naar buiten legt ze een V weg, na 
enig zoekwerk en I en tot slot een S. Haar 
leerkracht kijkt trots naar haar, steekt 
haar duim omhoog en zegt “goed zo, goed 
gedaan, knap van jou zeg, V-I-S… VIS”. De 

COLUMN leerling geeft zichzelf een applaus, kletst 
haar handjes op haar been. Ze is over-
duidelijk in haar nopjes dat het woordje 
goed is weggelegd. Meteen concentreert 
ze zich op het volgende woordje.
Ik weet niet hoe het meisje heet. Ik ben 
op bezoek. Op een school voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Nor-
maal zie je dit soort successen bij kinde-
ren van 6 jaar oud. Ik schat dit meisje op 
12. Ik ga wat dichterbij staan en zie op 
een schriftje dat ze Annabel heet.
Annabel is verstandelijk beperkt en zit 
op een school voor zeer moeilijk lerende  
kinderen. Wat kijkt ze lief, wat is ze ge-
concentreerd en wat is ze blij met de com-
plimentjes die ze krijgt.
Thuis gekomen bekijk ik het nieuws op 
mijn telefoon. Assher en Samson hebben 
elkaar verbaal weer eens kapot proberen 
te maken. Dave Roelvink krijgt een werk-
straf voor heling, het verspreiden van 
een seksfilmpje is niet bewezen. Donald 
Trump bouwt verder aan zijn plannen 

voor een muur tussen de VS en Mexico.  
In Syrië wordt nog steeds verbeten  
gevochten. Ik zie walgelijke filmpjes 
van Allahu akbar- roepende strijders die  
zojuist een aantal medemensen naar de 
hemel hebben gestuurd met hun ver-
schrikkelijke wapens.
Ik open Facebook en zie verwensingen 
langskomen richting Sylvana Simons. 
Enkelen vinden haar een ziekelijk wijf en 
nog veel erger.
Wat kwam ik ontroerd thuis door wat 
ik had gezien vandaag: het blije meisje 
Annabel. Zij zit nu lekker thuis bij haar 
ouders. Doet niet mee aan pesten van 
anderen. Wenst ook een ander niet het 
allerergste toe. Heeft geen weet van al 
het wereldleed. Ze is gewoon blij dat ze 
het woordje VIS heeft gelegd en krijgt nu 
vast een lekkere knuffel van haar ouders.
Als ik de situatie zo eens overdenk vraag 
ik me af wie er nou eigenlijk verstandelijk 
beperkt is.

Armin Floren

Medewerker Hondenpension Den Dog
Onze hondenopvang is op zoek naar een enthousiaste 
vrouw/man die ons team komt versterken.

Heb jij goede contactuele eigenschappen zowel naar 
mens als hond.

Je kan goed met honden omgaan en herkend hun gedrag.

Je kan goed alleen maar ook in team verband werken en 
collega’s aansturen.

Je moet geen hekel aan schoonmaken hebben want wij 
streven naar een hygiënische omgeving voor de honden.

Je bent vroeg uit de veren, want we zijn om 7.15 open.

In de vakantie werk je meer uren (fulltime) maar ben je 
minimaal 3 dagen per week beschikbaar, incidenteel ook 
in het  weekend dan is dit de baan voor jou.

Als dit je aanspreekt dan graag een mailtje met je 
motivatie en je CV met foto naar
info@dendog.nl
T.a.v. Rini van Beek

Den Dogdreef 13, 4838 ES Breda
T: 076 - 5 227 510
M: 06 53 22 18 35
I: www.hondenpensiondendog.nl
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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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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.

Bij deze sportmarathon bieden wij ver-
schillende sporten aan waar iedereen 
aan mee mag en kan doen! 3FM Serious  
Request is dit jaar met het Glazen Huis in 
Breda. Dit jaar zetten ze in voor slacht-
offers van de stille killer: longontsteking. 

Wat gaan wij doen:
Er worden op verschillende tijden in de 
gymzaal van de Eerste Rith de sporten 
die wij aanbieden in de vereniging aan-
geboden. Bij elke sport ben je van har-
te welkom. Het enige dat wij vragen is 
een minimaal bedrag van €2,- entree, 
natuurlijk is dit een donatie aan Serious 
Request. 

Wanneer: 18 december 2016
Waar: Gymzaal van De Eerste Rith  
(Hovenierstraat 54, Princenhage)
Tijd: van 9.00 uur tot 15.00 uur
Entree: minimaal €2,-

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

S.V. Fier organiseert op 18 december 2016 een sportmarathon. 

Aanbod:
Onderstaand een overzicht van de  
sporten en de data: 
9.00 - 10.00 uur  BodyFit en Sport  
 & Spel 
10.00 - 11.00 uur  Kleutergym 
11.00 - 13.00 uur Turnen 
13.00 - 15.00 uur  Badminton 

Kan of wil je niet komen sporten of kij-
ken maar wil je wel doneren, bezoek dan 
onze website op 3FM. Voor meer infor-
matie kun je hier ook terecht: https://ko-
minactie.3fm.nl/actie/sportmarathon-sv-
fier . 

40 jaar Praktijk Fysiotherapie in Princenhage
Door: : Helma Raaijmakers

Jan Martens (68) is in 
1976 een praktijk aan 
huis begonnen. In de af-

gelopen veertig jaar is die uitgegroeid 
tot een praktijk met elf medewerkers. 
Jan en Carlo Foesenek, waarmee Jan 
vanaf 2005 een maatschap vormde, 
vertellen over hun werk.

Jan: “In juni 1976 ben ik op de zolder-
kamer van ons nieuwbouwhuis aan de 
Kolenbranderstraat begonnen. Een 
jaar later werd een praktijkruimte aan-
gebouwd waar ik kon starten onder de 
naam Fysiotherapiepraktijk Martens BV. 
Ik werkte al vanaf begin jaren zestig als 
zelfstandige in het medisch centrum 
‘De Klokkenberg. Eind 1983 kwam een 
einde aan de werkzaamheden aldaar, 
waardoor die praktijk in 1984 verhuisde 
naar Hoeven, waar we sinds 1999 aan 
de Hoge Akker praktijk houden. Buiten 
Hoeven werken we met onze mensen op 
nog drie andere locaties, Thebe-Heuvel 
en Thebe-IJpelaar en vanzelfsprekend in 
Princenhage aan het Liesbospark, waar 
we inmiddels in samenwerking met huis-
artsen en specialisten een regiofunctie 
vervullen”.

In-Motion
Carlo Foesenek begon in 1988 als sta-
giaire bij Jan Martens. Vanaf 2008 werd 
de naam van de praktijk In-Motion, wat 
betekent ‘In beweging’ Samen met Leon 
van ’t Hooft, die tot dan in de Ambachten-
laan zijn praktijk had, startten zij deze 
nieuwe maatschap op. Dat bewegen 
goed is voor de gezondheid is bekend. 
Toch komt in ieders leven wel eens een  
moment dat door welke omstandigheden 
dan ook hij of zij fysiotherapie nodig 
heeft. Wij hebben specialisten in huis op 
het gebied van kinderfysiotherapie, ergo-
therapie, geriatrie, oedeemtherapie, psy-
chologie en psychotherapie.”Ik ben 27 
jaar docent geweld- en gevaarbeheer-
sing bij de politie geweest”, vertelt Carlo. 
“Dat heeft geleid tot een intensieve sa-
menwerking met de politie op het gebied 
van re-integratie op fysiek en mentaal ge-
bied na –soms heftige- incidenten. Ikzelf 
heb de fitheidstest van de Nederlandse 
politie ontwikkeld, waardoor ik goed weet 

wat er fysiek gevraagd wordt. Voor ons 
hele team geldt dat het contact van mens 
tot mens het belangrijkst en waardevolst 
is. Wij hebben ondervonden dat dit in een 
mensenleven echt het verschil kan maken. 
Inmiddels heeft Niels Jansbeken vanaf 1 
januari 2016 het stokje van Jan overgeno-
men en is als maatschapslid toegetreden”.
De redactie feliciteert In-Motion met het 
40-jarig bestaan van de fysiotherapie-
praktijk.

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden:  

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
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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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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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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
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.

Te koop mooie kerstbomen Zelf uitzoeken en wij zullen deze 
voor u rooien. Prijs van 5 euro tot 10 euro.  

Hoogte 0.6 mtr tot 2.50 mtr.  
Iedere zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Dennis Voesenek Tweegelandenbrugweg 28, Breda (effen)

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

BeN jij tUsseN de 2 eN de 4 jaar?

eN heB je ziN iN eeN  
LeUk siNterkLaasBezOek?

Kom dan samen met je papa en/of mama op maandag 5 december naar Basis-
school Effen. Sinterklaas zal om half 12 aankomen en het duurt een halfuurtje.
Wie weet heeft de Sint ook wel een cadeautje voor jou!
Geef je snel op via kbseffen_info@inos.nl , want dit wil je niet missen!
Basisschool Effen
Effenseweg 15 - 4838 BA Breda
Voor meer informatie kunt u ook contact met de school opnemen via onder-
staand telefoonnummer:076-5145944

zONdag 4 deCeMBer

tOpwedstrijd Bij grOeNwit
Zondag 4 december staat er een echte topper op het programma.
GroenWit speelt om 14.30 uur thuis tegen BeekVooruit.

zaterdag 3 deCeMBer

kLediNgiNzaMeLiNg dOskONaLe
Op zaterdag 3 December a.s. zamelt “DOSKONALE” weer gebruikte kleding en 
schoenen in. De kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenië, voor-
malige Oostbloklanden en Afrika. De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur wor-
den aangeboden bij garage van Campenhout aan de Dreef 83 te Princenhage.
Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur 
bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis op-
gehaald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen.
Voor inlichtingen : 076-5229330
Wij doen dit elke eerste zaterdagmorgen van de maand.
Tevens willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar gesteund hebben hartelijk 
bedanken en wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2017 toe. 
In Januari zijn we er NIET maar zien U graag weer in Februari als we weer beginnen.

 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.

deze week iN

priNCeNhOf

gezOCht:  
gastvrOUw/gastheer

De locatie Princenhof is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden gast-
vrouw/gastheer te zijn op de woensdagochtend. Interesse? Neem dan 
contact op via het telefoonnummer (06) 20 59 11 60 of (06) 51 29 58 04. 

zaterdag 3 deCeMBer 

kaartMiddag
Op zaterdag 3 december organiseert KBO in samenwerking met WIJ deze 
kaartmiddag. Aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur). Kosten € 4,00 (KBO 
leden € 2,00) inclusief 1 kopje koffie/thee.

MaaNdag 5 deCeMBer 

fietseN
Op initiatief van de KBO kun je maandag 5 december 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 6 deCeMBer 

speLLetjesMiddag
Tijdens de wintermaanden eens wat anders doen? Ga de uitdaging aan 
en speel mee op dinsdag 6 december met Triominus, Rummikub, Scrab-
ble, sjoelen of kaarten (rikken, jokeren of canasta) in Princenhof. Aanvang 
13.30 tot 16.00 uur. Kosten: een kopje koffie/thee of een drankje.

vrijdag 9 deCeMBer 

waNdeLeN
Op vrijdag 9 december 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 16 deCeMBer 

kerstdiNer saMeN eteN  
iN priNCeNhOf

Op vrijdag 16 december bent u welkom om samen te genieten van een 
kerstdiner. Op het menu staat: een garnalencocktail of kipcocktail, een 
lichte bouillonsoep, de keuze tussen zalm en varkenshaas geserveerd 
met aardappelrozetjes, erwtjes/worteltjes en witlof, als dessert boomstam-
metje ijs.
Aanvang 17.30 uur (zaal open 17.00 uur). Kosten € 15,00 (BredaPas € 
12,00). Aanmelden: woensdag 7 december vanaf 13.30 uur.

N.B. Op donderdag 8 en vrijdag 9 december is Princenhof gesloten. 
Donderdag 8 december is de prikpost wel open!

Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Niet vergeteN!
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Leuke kinderopvang in Westerpark,
Princenhage of Heuvel  

• Enthousiast en ervaren pedagogisch medewerkers.
• Een uitdagend, leuk en leerzaam ativiteitenaanbod.
• Keuze uit 40, 47 of 52 weken kinderopvang per jaar.
• Opvang is al mogelijk vanaf 07.00 uur.
• Extra’s zoals warme maaltijd en zwemles (aanbod

verschilt per locatie).

Voor meer informatie of een rondleiding:
t (076) 504 56 05 e serviceteam@kober.nl i www.kober.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.

Kerkdiensten 
Weekend 3 en 4 december. Tweede zon-
dag van de Advent
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Paul Heye. Het 
Jongerenkoor verzorgt de zang.

Kerkdienst 4 december
2e zondag van Advent
Dienst van Woord en Gebed. Voorganger ds. 
Martin Wagenvoorde. Aanvang 10.00u.. 
Zoals ieder jaar op de 1e zondag van 
december worden na de kerkdienst die 
in het teken staat van ‘Solidaridad’ in het 
Kerkenhuis tijdens het koffiedrinken allerlei 
dingen die verband houden met solidariteit 
ter verkoop aangeboden. Zoals daar zijn:
- De FairTradeprodukten, zoals koffie, 
thee en chocolade
- En de ‘Engeltjes’ uit Kenya. Ook vorig 
jaar december waren zij te koop in de 
Johanneskerk: de kleine, van kraaltjes 
gemaakte, engeltjes. Meegebracht door 
ons gemeentelid Jan Noordermeer die in 
Kenya op deze manier een groep vrou-
wen een steuntje in de rug geeft.

Kortom: een Kerstmarkt in het klein en 
van harte aanbevolen!

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

Voor uw agenda
- Kinderkerstfeest vrijdagavond 23 de-
cember. Voor alle kinderen tot 12 jaar in 
de Johanneskerk. Aanvang 17.30u.. Va-
ders en moeders, opa’s en oma’s zijn ook 
welkom! Na afloop is er soep en brood in 
het Kerkenhuis. Heb je vragen: Chiara de 
Kroon, tel. 06-42747106.
- Kerstnachtdienst zaterdag 24 decem-
ber. Met muzikale medewerking van het 
gospelkoor Sjofar uit Dordrecht. Aanvang 
21.30u..

Huis- en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-
nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592

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

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Piet van Caulil

Collecte
De collecte wordt besteed aan de ad-
ventsactie van Solidaridad.

Verkoop wereldwinkel
Na de viering is er verkoop van artikelen 
van de Wereldwinkel, zoals koffie, thee 
e.d.

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