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Opening kerststal op zaterdag 17 december

van Theaterkinderkoor De Nieuwe Veste 
en Jongerenzanggroep Pop-Up. Dit orkest  
zal ook de opening van de kerststal  
muzikaal begeleiden.

Na de opening zal de trekking van de 
kerststal-loterij plaatsvinden en zal met 
het verstrekken van de eerste letter van 
de puzzeltocht het startsein gegeven 
worden voor de KerstCreatieRoute 2016, 
een wandelroute langs ca. 80 creaties, 
verspreid over Princenhage. Flyers voor 
de route hangen in de kerststal. Oplos-
singen graag deponeren in de groene 
brievenbus in de stal. Deze KerstCre-
atieRoute is in 2013 voor het eerst door 
de Stichting Kerststal Princenhage geor-

ganiseerd en is elk jaar opnieuw, gezien 
het grote aantal deelnemers, een succes 
gebleken.

Kerststal tot 7 januari 2017 op Haagse-
markt
Van 17 december tot 7 januari is de 
kerststal met beelden en schapen elke 
dag van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s 
avonds te bewonderen. Jammer genoeg 
ontbreekt dit jaar de vrolijk balkende 
ezel. Op 7 januari zal bekend worden 
gemaakt wie de genomineerden zijn voor 
de KerstCreatieRoute. Op de website:  
www.kerststal-princenhage.nl. leest u er 
meer over. De uitslag wordt in het wijk-
blad van 12 januari 2017 gepubliceerd.

Door: Helma Raaijmakers

Saamhorigheid vergroten  
en kerstsfeer verhogen 

in Princenhage. Dat is het doel van de 
in 2000 opgerichte Stichting Kerststal 
Princenhage.

Op zaterdag 17 december, een week 
voor Kerst, hult Princenhage zich ge-
heel in een intieme kerstsfeer. Op de 
Haagsemarkt zal de kerststal met daarin 
de prachtige, levensgrote beelden van 
de Belgische kunstenaar Sim Cootjans 
(1931-2003), weer door vrijwilligers op-
gebouwd worden. Tot deze vrijwilligers 
behoorden Wim Nooren en Jan Biemans, 
beiden met grote verdiensten voor zo-
wel de Princenhaagse gemeenschap als 
wel voor de Stichting, zij zijn ons helaas 
ontvallen. Naast de bouwgroep, die u op 
17 december al vroeg in de morgen aan 
het werk kunt zien, is er een dierengroep, 
een kledinggroep en een ondersteu-
nende groep actief binnen de Stichting. 
Tevens worden op de ‘bouwdag’ loten 
verkocht ten behoeve van de uitbreiding, 
aankleding, behoud en onderhoud van 
de kerststal. 

De opening van Kerststal Princenhage
‘s Avonds om 19.15 uur zal de kerststal 
geopend worden door Henk Dijkers, 
voorzitter van Stichting Kerststal Princen-
hage Hierbij is iedereen van harte uitge-
nodigd. Voorafgaand aan de opening 
vindt er van 18.00 tot 19.00 uur in de St. 
Martinuskerk een concert plaats van het 
opleidingsorkest van Koninklijke Harmonie 
Cecilia Princenhage met medewerking 

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

Bakker èn   
uitvaartverzorger
Pol van den Bogaert

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Kampakker 20
Breda

Vraagprijs: 
€ 239.000,-- k.k

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

fotografie: Armin Floren



Kerstmenu € 34,95
    Op kerstavond en 1e kerstdag

Carpaccio van rund
of

Zalmbonbon
• • • • •

Spoom
• • • • •

Malse gemarineerde 
Christmas Steak (200 gr.)

of
Duo van vis

• • • • •
IJspallet de luxe

Heeft u liever een vegetarisch feestdiner? 
Geef dit dan aan bij de reservering 076 - 7 620 621

Bestel ook uw ijstaart voor de feestdagen!

• Diner • Ambachtelijk ijs • High Tea • Kraamborrel
• Lunch • IJstaart • Bedrijfsborrel • Begrafenisborrel/
          koffietafel

Dr. Struyckenplein 61, 4812 TA Breda
(tegenover de Jumbo - vrij parkeren)

Tel. 076 - 7620 621 - www.brasseriehetkwartier.nl

Princenhage optimaal in fonkeling
“Geweldige opbrengst voor het goede doel”

Door: Ron van Zundert

Toen op woensdag de 
spiegeltent op de Haag-
semarkt geplaatst werd 

leidde dat al tot veel bekijks. Dit ge-
geven heeft zich het hele weekend 
doorgezet. SEP heeft Princenhage ge-
trakteerd op een mooi weekend met 
voor ieder wat wils. En de weg naar de 
spiegeltent werd door velen gevonden. 

Op donderdag en vrijdag bezochten de 
basisscholen de tent. Op vrijdag kwam 
de Eerst Rith langs voor een smakelijke 
traktatie. “Het was heel leuk. We kregen 
warme chocomel en een lekker koek-
je van bakker Pol, heel gezellig”, aldus 
Lena uit groep 4. De donderdag daaraan 
voorafgaand bezocht basisschool Sinte 
Maerte de tent. Zij hielden hier de aftrap 
voor de actie van het Glazen Huis. Het 
Rode Kruis informeerde de kinderen over 
de noodzaak van actie als het het gaat 
om de wereldwijde bestrijding van long-
ontsteking.

Benefietavond
“We moeten alert zijn op eenzame ouderen”, 
sprak Lydia Verheijen, -locatiemanager 
van Thebe/Haga- op de benefietavond 
die vrijdagavond in de spiegeltent werd 
gehouden. “Zeker in de veranderende 
maatschappij waarin mantelzorg steeds 
belangrijker wordt”. Het nuttige en aan-
gename werd hoe dan ook op deze 
avond verenigd. Met de entreegelden, de  
loterij en de verkoop van het schilderij van 
Lydi Meier was de opbrengst € 8888,88. 
Dit bedrag komt, in overleg met Thebe, 
geheel ten goede aan de (soms eenzame) 
ouderen in Princenhage.

Bingo
Op zaterdag was er een bingo voor de 
ouderen. Een middag die gezellig was 
en glans kreeg door de presentatie van 
Cees Hoosemans en Peter van der List. 
Zij trakteerden de spelende Princen-
hagenaren op een mooie middag en 
leuk een dotje humor. De ruim honderd 
meespelende bezoekers gingen naar  
huis met mooie prijzen en een amusante  
herinnering. Hetzelfde gold ook voor 
de feestavond in de tent. De band Total 
Eclipse zorgde voor een sfeervolle avond 
waarop naar hartenlust gedanst werd.

Zondag
“Heel Princenhage bakt” vormde voor 
het eerst een onderdeel van Fonkelt. 
Ruim 20 taarten werden naar de spiegel-
tent gebracht en de kwaliteit loog er niet 
om, aldus bakker Paul van den Bogaert. 
Bij de volwassenen won Alexandra van 
der Lee en bij de kinderen ging Puck van 
der Vijver er met de winst vandoor. De 
originaliteitsprijs was voor Saskia Teunis-
sen. Het succes van het onderdeel was 
dusdanig dat bakker Pol heeft beloofd in 
het voorjaar op de Dorpswei een echte 
“Heel Princenhage bakt” te organiseren. 
De dag werd compleet gemaakt met een 
kindermatinee, een concert van Cecilia in 
de Martinuskerk en een gezellige borrel.

Sfeervol kerstconcert  
Novafonie de Johanneskerk
Vocaal Ensemble Novafonie is een a 
capella kamerkoor bestaande uit ruim 
twintig enthousiaste zangers en zange-
ressen. Dit ensemble geeft op zondag-
middag 18 december 2016 om 15.30 uur 
onder leiding van dirigente Alice Roes 
een kerstconcert in de Johanneskerk te 
Princenhage. Novafonie zingt een sfeervol 
programma van a capella kerstmuziek 
van 1600 tot heden. Bovendien kunt u 
genieten van de hartverwarmende klanken 
van componist John Rutter, begeleid 
door pianiste Marijke Dieckmann. Ook 
kerst klassiekers zullen niet ontbreken. 
Kaarten zijn te koop aan de kerk voor 
€10,-. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis 
toegang. U kunt vooraf reserveren via 
info@novafonie.nl. Meer informatie over 
het koor vindt u op novafonie.one.

Komt allen tezamen
CantabilePlus sluit het jubileumjaar af met 
een kerstconcert op: Zondag 18 december, 
aanvang 16.00 uur, Huis van de Heuvel, 
Mgr. Nolensplein Breda
Een gratis concert voor iedereen. Maar in 
het bijzonder voor de bewoners van de 
wijken De Heuvel en Princenhage. Immers, 
in het gemeenschapshuis De Vlieren (Huis  
van de Heuvel) wordt al 10 jaar enthou-
siast elke woensdagmiddag gerepeteerd  
vanaf 15.00 uur. Reden ook om in samen-
werking met hen en met de buurtonder-
neming – Nol en Zo – dit concert te orga-
niseren. Het programma bestaat uit een 
groot aantal liederen, bekend en onbe-
kend in vele talen rondom een kerstver-
telling. Het koor staat weer onder leiding 
van onze dirigent Maria Kuijpers-van 
Leeuwen. Jan Damen begeleidt het koor 
op piano. Toegang gratis.

fotografie: Koos Smulders
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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

SUPPORTERS

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 schitte-
ren. 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.

Dat het nog maar 3 dagen duurt voordat 
Serious Request start in Het Glazen Huis 
is op de Grote Markt in Breda al goed te 
zien. De voorbereidingen zijn in volle gang 
en niet alleen op de Grote Markt wordt 
hard gewerkt, ook de oudercommissie 
en de leerlingen van De Eerste Rith zitten 
niet bepaald stil. 
Op donderdag 22 december organiseert 
zij van 17.00 tot 19.00 uur De Rithse Win-
terfair. Een feestelijke avond waar ieder-
een van harte welkom is. Zo zal er een 
eigen Glazen Huis zijn met diverse op-
tredens. Er zal een verkoop plaatsvinden 
van allerlei (zelfgemaakte) spullen. Nagels 
kunnen worden gelakt en er wordt een lo-
terij gehouden. Ook zijn er kraampjes met 
allerlei lekkers, wat dankzij een groot aan-
tal gulle ondernemers van Princenhage 
mogelijk kan worden gemaakt. Alle op-
brengsten zijn uiteindelijk voor het goede 
doel en de leerlingen van groep 8 gaan 

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

KBS De Eerste Rith Winterfair 22 december van 17.00 - 19.00 uur

op vrijdagochtend 23 december het 
eindbedrag aanbieden bij de 3FM dj’s in 
Het Glazen Huis op de Grote Markt. U 
komt toch ook naar De Rithse Winter-
fair op donderdag 22 december. Zorg 
ook dat je erbij bent!

Met dank aan de volledige ondersteuning 
van de ondernemers in Princenhage.

Kerst-middagconcert 
in De Posthoorn
Op zondag 18 december wordt door 
De Posthoorn een Kerstconcert aange-
boden verzorgd door het Weekkoor 
van de Martinuskerk te Princenhage. 
Het Weekkoor zingt normaal in dien-
sten door de week (vandaar de naam) 
in de Martinuskerk, maar het wil graag 
laten horen ook ander repertoire te be-
heersen. Zij zijn dan ook graag inge-
gaan op de uitnodiging van De Post-
hoorn om dit concert te verzorgen.

Er is gekozen voor 3 korte optredens met 
tussendoor pauzes, zodat al tijdens het 
concert bij- en nagepraat kan worden.

Het koor zingt een aantal Engelse kerst-
liederen (carols), enkel Marialiederen, 
aangevuld met gewoon nog wat met 
mooie liederen om te eindigen met het 
kerstlied bij uitstek: Stille nacht, heilige 
nacht. Alle liederen worden meerstemmig 
gezongen onder leiding van de bekende 
dirigente en beeldend kunstenares Alice 
van der Gaast.
De entree voor deze middag bedraagt  
€ 10,00 waarvoor 2x koffie met iets lek-
kers en hapjes worden geserveerd. De 
zaal is open om 14.00 uur en het concert 
begint om 15.00 uur. U vindt partycen-
trum De Posthoorn aan de Haagweg 448.
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uw vloer- en raambekleding specialist 
   

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 

Heerlijke beauty behandelingen, pedicures, massages 
op Mgr. Nolensplein 14 a in Breda 

 

 

Beauty behandelingen v.a. 30 euro p.p. voor 30 min |  
v.a. 53 p.p. voor 60 min. | pedicures v.a. 30 euro p.p. voor 60 min. 

 
 

DUO behandelingen in dezelfde beauty cabine en 
tegelijkertijd! 

 

Cadeau bonnen v.a. 10 euro 
 

 

Eerste 10 boekingen  - extraatje t.w.v. 20 euro 
 

U bent meer dan welkom!  
 

076 750 68 36 | 06 111 23 975  
www.zzbeautysupport.nl | info@zzbeautysupport.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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VUURWERK
Hobbycentrale

“PRINCENHAGE”
Esserstraat 65 - 4813 EJ Breda tel. ( 076) 5147293 - Fax ( 076) 5145782

GROTE VOORRAAD VUURWERK 

VERKOOPDAGEN: 

Kijk ook op: 
www.vuurwerkbestelling.nl 

www. diamond-collection.com
Bestellijsten in de winkel verkrijgbaar

en zaterdag 31 december 2016.
donderdag 29, vrijdag 30 december 
en zaterdag 31 december 2016.

donderdag 29, vrijdag 30 december 
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17.95

PER FLES 15.95

PER FLES

Donna Antonia TAWNY PORT

Donna Antonia BRANCO PORT

Een meesterlijke selectie van portwijnen, komend van 
Ferreira’s Quinta do Seixo. Met een gemiddelde leeftijd van 
7 jaar en een elegante opvoeding op eiken, is FERREIRA erin 
geslaagd het intense fruit van een Vintage met de zachte 
rijpheid van een houtgelagerde Tawny te combineren.

Deze witte port wordt opgeslagen in de traditionele 640 liter 
Portvaten waarin deze Port zich prachtig kan ontwikkelen 
gedurende 4 tot 9 jaar. Goudgeel van kleur, een intens aroma 
met tonen van bittere marmelade, bloemen en exotisch hout. 

AKTIE geldig
 t/m 31 DEC. 2016

17.95

PER FLES 15.95

PER FLES

Geniet deze winter met de nr. 1 PORT...  
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Jaaroverzicht 2016 deel 1 (januari tot en met juni)
Door: Corné Wijnings

JANUARI
Het jaar 2016 begonnen we met het af-
sluiten van de kerstperiode 2015. De kerst-
bomen werden verbrand op het basket-
balveldje aan de Pottenbakkerstraat, Henk 
Dijkers werd benoemd tot voorzitter van 
Stichting Kerststal Princenhage en nam 
het stokje over van Jan Biemans. Het 
nieuwjaarsconcert op 3 januari was ver-
rassend met Mirakelse TV-tunes band 
samen met Cecilia.

Op 23 januari werd door Wethouder Alfred 
Arbouw de nieuwe straat Hof ter Dreef 
onthuld. Alle toekomstige bewoners waren 
hierbij uitgenodigd.

Tijdens de Aogse Avonden werd de ver-
dienster uitgereikt aan Tennispark Prin-
cenhage. De persprijs ging naar Kees 
van Endschot

In een overvolle Vlaamse schuur gaf 
Herman Pleij op zondag 31 januari een 
lezing over de noodzaak van Carnaval. 
Door de wereld op zijn kop te zetten en 
tegengas te geven aan de gevestigde 
orde worden we als het ware bevrijd van 
frustraties.

Zondagavond 31 januari sloeg een auto 
over de kop op de Graaf Engelbertlaan 
ter hoogte van de Mastbosstraat en 
kwam op de andere rijbaan terecht. Er 
vielen geen gewonden bij het ongeluk. 

FEBRUARI
De maand februari stond in het teken van 
carnaval. Verder was er veel aandacht 
voor veiligheid in de wijk, zowel voor ver-
keer als voor de vele inbraken in voorna-
melijk schuurtjes.

Basisscholen de Eerste Rith en Sinte 
Maerte hadden de handen weer ineen 
geslagen en trakteerden Princenhage op 
een geweldige kinderoptocht. Ongeveer 
1100 kinderen deden hieraan mee.

Allus zakt stak hun kop in ut zâând tijdens 
de optocht op zondag 7 februari en werd 
hiermee eerste bij de grote groepen. De 
juryprijs ging dit jaar naar Alwir Irste, CV 
Simpel won in de categorie wagens.

Op maandag 8 februari waaide het hard, 
hierdoor ging de optocht in het Kielegat 
niet door. Princenhage bouwde een ex-
tra feestje in De Koe. ’s Avonds bij het 
Dorpsbal ging het dak er bijna af met het 
optreden van de snollebollekes.

Zaterdag 27 februari gingen we terug in 
de tijd met de 2e vinylavond. Maar liefst 
13 dj’s draaiden hun sets voor het publiek 
dat hier enorm van genoot. 

MAART
Veel Princenhagenaars denken dat het 
Wijkblad begin maart al een 1 april-grap 
maakte door aan te kondigen dat café 
Heuvelzicht per 1 april zou sluiten en dat 
het verder zal gaan als een Ethiopisch 
restaurant. Niks was minder waar en 
op zondag 27 maart was de afscheids-
avond. Voor de stamgasten een afscheid 
met een lach en een traan.

In het kader van ’Princenhage begroot’ 
werden de bewoners uitgenodigd om 
in de tent te komen op 19 maart en hun 
ideeën over het realiseren een betere 
woonomgeving kenbaar te maken. 

Super spannend was het op 19 maart bij 
de S.K.I.P. kennisquiz. Een beslissings-
vraag moest er aan te pas komen om de 
winnaar te bepalen. Marieke van Hape-
ren wist het juiste antwoord op de vraag 
hoe lang de gemiddelde draagtijd (15 
maanden) van een potvis was en werd 
hiermee de winnaar. 
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Op 28 maart stond er een flinke wind, 
geen ideaal weer om eieren te gaan wer-
pen. Het team Kiplekker (Cor Merema, 
Sjaak Smeets en Martin Tjoen Pit Joen) 
wonnen wederom het kampioenschap, 
maar de afstand was beduidend minder 
dan het jaar daarvoor, mede door de har-
de tegenwind. 

APRIL
Vooral begin en eind april waren er veel 
evenementen in Princenhage. Verder 
waarschuwde de politie de inwoners dat 
het aantal auto inbraken fors steeg, let op 
wat u in uw auto achterlaat was de bood-
schap. Hubert Janssen werd benoemd 
tot nieuwe voorzitter van Cecilia. 

Op 2 april opende wethouder de Beer 
het tennispark Princenhage. Na 7 jaar 
plannen maken en vooral niet opgeven 
is het eindelijk zover en kan er getennist 
worden in Princenhage.

Het jaarlijkse optreden van de WC Ex-
perience in De Koe zorgde op zaterdag-
avond 2 april weer voor een avond vol 
met veel rock & lol.

Eind april vierden we de verjaardag van 
de koning. Niet alleen op 27 april was het 
feest, de ouderen werden getrakteerd op 
20 april met de koningsparty en de jeugd 
ging los op 22 april op de Oranjedisco. 
Koningsdag zelf verliep niet zoals we ge-
wend zijn op de Dorpswei maar in ver-
band met het weer werd er uitgeweken 
naar De Koe en sporthal de Doelen.

MEI
Terwijl het echt lente werd in Princenha-
ge wint de kerststal Princenhage in de 
Rabobank Clubkas Campagne in Prin-
cenhage. Wings 4 life (de wereldwijde 
hardloopwedstrijd) kwam op 8 mei langs 
Princenhage. Meer dan 3000 hardlopers 
probeerden de catcher car, bestuurd 
door Max Verstappen zolang mogelijk 
voor te blijven.

Groen Wit werd op 14 mei door Burge-
meester Depla gehuldigd op het bordes 
van het raadhuis. In het seizoen 2016-
2017 komt Groen-Wit weer uit in de derde 
klasse.

Zaterdag 21 mei was de boekpresenta-
tie van de meest bekende voetballer die 
Princenhage heeft voortgebracht: Kees 
Rijvers. De Koe was tot de laatste plaats 
gevuld.

De jongens van het team Princenhage 
flikten het voor de tweede keer achter 
elkaar om de NAC Street League te win-
nen. Het damesteam dat voor de eerste 
keer mee deed haalde de derde plaats. 

JUNI
In juni werd bekend dat Geert Schrijvers 
stopt als dirigent van Cecilia en dat Tante 
Betsie ging verhuizen naar de binnen-
stad van Breda. Verder zou er een circus 
naar Princenhage komen maar door on-
enigheid met de gemeente Breda ging 
dit niet door. De Albert Heijn werd na een 
grondige verbouwing heropend op 7 juni.

Begin juni werd de Stichting “Princenha-
ge Dorp in Breda” opgericht. Deze stich-
ting gaat in 2017 herdenken en in het 
bijzonder stilstaan bij het feit dat Princen-
hage in al die tijd een dorp is gebleven 
met een rijk verenigingsleven.

De Avondvierdaagse Princenhage brak 
weer een record. 1730 wandelaars de-
den van 7 tot en met 10 juni mee aan de 
Avondvierdaagse. 

Op de Woonboulevard brak in de nacht 
van donderdag 16 juni een grote brand 
uit. Meerdere woonwinkels gingen in 
vlammen op. De Veiligheidsregio gaf het 
advies om ramen en deuren te sluiten als 
mensen last hadden van de rook.

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 9



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
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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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 HAAGWEG 159 
 4812 XC BREDA 
 TEL : 076-5210145 
 WWW.VISHANDELVANNUNEN.NL 
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MAANDAG TOT EN MET ZATERDAG GEOPEND! 
TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR EN DAARNA HEBBEN WIJ WEER 
GEWONE AANVOER VAN VIS EN ZIJN WIJ NORMAAL GEOPEND!

DE BESTELLIJSTEN VOOR DE  
FEESTDAGEN LIGGEN KLAAR 

Gourmet/fondueschotels 

Kreeftensoep en vissoep 

Luxe visschotels 

ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN 
ZIE ONZE WEBSITE 

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 

Gevulde tomaten 
met Hollandse 

garnalen 

Vele andere specialiteiten 

KOBA04.indd   1 22-11-16   12:25KOBA04.indd   1 22-11-16   12:25KOBA04.indd   1 22-11-16   12:25

Kom kijken!

Leuke kinderopvang in Wester-
park, Princenhage of Heuvel

• Enthousiaste, ervaren pedagogisch medewerkers.
• Uitdagend, leuk en leerzaam activiteitenaanbod.
• 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

Marktzicht, grote en kleine feestjes met bijpassende 
buffetten waarbij het water u de mond in loopt. 
Maak gerust een afspraak zodat we samen uw 

feest(je) onvergetelijk kunnen maken. 
Kom gerust een kijkje nemen
in onze gerenoveerde zalen.

Markt 10, 4841 AC Prinsenbeek • 076 541 22 07 • info@marktzicht.com

Vernieuwd!
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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
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Woensdag 21 december

Kerstbingo in de WesterWieK
Op Woensdagmiddag 21 december is er weer een grote bingo met mooie prijzen in de 
Westerwiek. Het thema is Kerst.
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 van maandag t/m vrijdag van 10.00 t/m 16.00 uur.

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.

Wij zoeken een schoonmaakhulp
 op donderdagmiddag van 13.00 -16.00 uur.

Reacties graag naar: schoonmaaksterdoel@gmail.com

AANBOD
HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN

Aanleg en onderhoud van tuinen
In alle prijsklasse

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

AANBOD
Te koop cadeau ‘s voor de feestdagen.

Kerstversiering,kandelaars,fotolijsten,sieraden,beeldjes ,ook 
kindercadeau s, te veel om op te noemen voor een redelijke 
prijs. Do, vrij, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur of even bellen 

voor een afspraak  0615140295

 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.

niet Vergeten!

Er is deze middag een variërend aanbod aan kraampjes.
Waaronder kerstartikelen, sieraden, oud hollands snoep, kerst- 
stukjes, cadeauverpakkingen windlichtjes, lood om glas enz.  
De bewoners van Haga hebben samen met vrijwilligers leuke  

cadeau artikelen gemaakt.

Waaronder gebreide kerstballen en andere brei- en haakwerkjes. 
Voor de kinderen zijn er kleurplaten in de zaal, die gaan we  

gebruiken als kerstversiering,
Als beloning zorgen we uiteraard voor wat lekkers voor hun inzet. 
Om in winterse sferen te komen kunt u tegen een geringe vergoe-

ding genieten van een warme kop erwtensoep of glühwein.
En als vanzelfsprekend een kop koffie/thee met wat lekkers.

Graag attenderen wij u tevens op de kraam ‘Vriend van Haga’.  
Komt u vooral even aan, wij vertellen u daar graag meer over.

Wij zien uit naar uw komst.

Zondag 18 december van 13.00 - 17.00 uur
Heilaarstraat 103, 4813 AV Breda  

Kerstmarkt Haga

Uitnod i g i ng

deZe WeeK in

Princenhof
maandag 19 december 

fietsen
Op initiatief van de KBO kun je maandag 19 december deelne-
men aan een fietstocht over een afstand van 20 tot 25 kilometer. 
Verzamelen en start om 13.30 uur bij de ingang van Princenhof. 
Deelname is gratis.

Vrijdag 23 december 

Wandelen
Op vrijdag 23 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.

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

rePair café in de dobbelsteen
Het einde van 2016 nadert en iedereen is druk in de weer. Normaal wordt op de 4e  
zaterdag van de maand het Repair Café gehouden in de Dobbelsteen. Maar deze bewuste 
zaterdag is het de dag voor Kerst en hebben de mensen waarschijnlijk andere dingen te 
doen dan reparaties te laten uitvoeren. Dus laten we het Repair Café in de Dobbelsteen 
in december niet doorgaan. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op de zaterdag 28 januari 2017. Het Repair Café  
Dobbelsteen wenst eenieder prettige feestdagen en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 
Tevens willen wij al onze sponsoren van het afgelopen jaar bedanken voor hun bijdrage. 
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COLOFON

JOHANNESKERK

MARTINUSKERK 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 17/18 december. 
Derde zondag van de Advent 
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

Kerstherberg
Jaarlijks wordt in Breda met kerst de 
KERSTHERBERG georganiseerd. Doel 
van de KERSTHERBERG is om een ‘thuis’ 
te bieden aan mensen die dit, om wat 
voor reden dan ook, tijdens de kerst-
dagen missen. De Herberg is gratis en 
voorziet in gezelligheid, onderdak, eten, 
drinken, warmte, spelletjes, contact, een-
voudige kennismaking met het evange-
lie, enz.. Van kerstavond (24 december) 
19.00uur tot 2e kerstdag 19.00 uur bent u 
van harte welkom.
Het eten en drinken wordt voornamelijk 
geschonken door winkeliers uit Breda en 
omstreken. Voor gezelligheid en aandacht 
wordt gezorgd door vrijwilligers die een 
gedeelte van de dag of nacht gastheer of 
gastvrouw zijn. Dit jaar hopen wij op beide  
dagen om 15.00 uur een kerstdiner te 
kunnen serveren. Op tweede kerstdag is 
er van 12.00-15.00 uur speciaal voor de 
kinderen extra aandacht. Wilt u op een of 
andere manier hulp bieden, dan kunt u via 
ons mailadres reageren: info@kerstherberg-
breda.nl . Wilt u ons werk ondersteunen 
d.m.v. een gift, dan kan dit op bankrekening 
NL17INGB0675545447 t.n.v. E.Y. Fioole 
o.v.v. Gift KERSTHERBERG Breda.

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

Locatie Kerstherberg 2015 Dankbaar zijn 
we, dat we dit jaar voor de KERSTHER-
BERG Breda opnieuw gebruik mogen 
maken van Het Rondeel aan de Klooster-
laan 14 in Breda.

Voor uw agenda
-  Kinderkerstfeest vrijdagavond 23 de-

cember. Voor alle kinderen tot 12 jaar 
in de Johanneskerk. Aanvang 17.30u.. 
Vaders 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. Aan-
vang 21.30u..

Wijkpredikant
Ds. Saskia van Meggelen. Tel. 06-
22576592

Kosterij Johanneskerk
Dhr. Harm van Wijk. Tel. 8871215

Misintenties
Jac. en Cor van Haperen-Verschuren en 
zoon Christ.

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

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

Kerkdienst 18 december
4e zondag van Advent
Er is in onze kerk een Dienst van Schrift 
en Tafel waarin voorgaat ds. Martin Wagen-
voorde. Aanvang 10.00u. Na afloop is er 
tijd voor ontmoeting en een kopje thee of 
koffie in Kerken- en Glazenhuis.

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis auto-
rijdienst beschikbaar. Info: dhr. Harder, 
tel. 5212369 (na 20.00 u).

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
Secr: ma t/ vrij 9.00-12.00: tel. 5213873. 
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ZA. 17 DECEMBER
13.00 - 17.00 UUR
Gratis goodiebag, warme chocolademelk en kans op Dr. Struyckenplein Kerstpakket!

Haal op zaterdagmiddag 17 december tussen 13.00 en 17.00 uur op vertoon van je 
kassabon met minimale besteding van € 10,- je goodiebag af bij de speciale kraam.
Maak daarnaast ook nog eens kans op één van de zeven Dr. Struyckenplein 
kerstpakketten. Op=Op!

Een gezellig

KERSTFE
EST

H E T  W I N K E L H A R T  VA N  D E  H E U V E L
WWW.DRSTRUYCKENPLEIN.NL          FACEBOOK.COM/STRUYCKENPLEIN


