
Op zaterdag 13 september en zondag 14
september organiseert de gemeente
Breda de Open Monumentendagen.
Het thema is ‘Op reis’. Gaat u mee op
rondreis door Breda? Te voet, met een
historische bus, met de paardentram of
op uw eigen fiets, het kan allemaal en
het is gratis. Princenhage krijgt dit jaar
extra aandacht. Zo zal de Tramremise
Princenhage voor de eerste en de laat-
ste keer te bezichtigen zijn. In 2015 zal
het waarschijnlijk plaats moeten
maken voor woningbouw.

Tramremise
Stoomtrams speelden in de late negen-
tiende eeuw een grote rol bij de ont-
sluiting van West-Brabant. Princen -
hage heeft veel aan de tramlijnen te
danken. Ze zorgden voor kortere reistij-
den in het woon-werkverkeer. Maar dat
niet alleen; de trams vervoerden niet
alleen reizigers maar ook land- en tuin-
bouwproducten (o.a. bieten en aard-
beien). Het trampersoneel moest hard
werken. De stoker en de machinist
maakten lange dagen, soms wel twaalf
uur of meer per dag. Als zij ’s avonds
gingen slapen in de remise of het
depot, hield een leerling het vuur in de
locomotief aan. Zo kon ’s ochtends het
werk weer snel van start gaan.

Tramroutes
De tramroutes liepen langs de
bestaande rechte rijkswegen, zoals de
Mastbosstraat. Deze oude weg maakte
vanaf 1811 onderdeel uit van de Napo -
leonsweg van Parijs naar Amster dam.
Aan de Mastbosstraat was vanaf 1890
een werkplaats gevestigd: de remise
van de Zuid-Nederlandsche Stoom -
tramweg-Maatschappij (ZNSM). De

Open Monumentendagen in Princenhage
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP Klompenmaker-
straat 17 te Breda

Liesbosstraat 8   076-515 42 03   www.mechel.nl

Vraagprijs 
€ 245.000,-- k.k.

ZNSM verzorgde stoomtramvervoer
tussen 1890 en 1934. De lijnen liepen
van Breda naar het Liesbos, maar ook
van Breda naar Antwerpen. De ZNSM
regelde overigens ook paardentram-
vervoer. In 1934 fuseerde de ZNSM met
de vijf andere trambedrijven van
Brabant tot de BBA, die tramvervoer tot
1937 voortzette. De oude tramremise
werd toen de centrale werkplaats. 
Het gebouw bestaat nog steeds, zij het
met een moderne voorgevel. In de
werkplaats was een weegbrug, een
bankwerkerij, een locomotief- en rijtui-
genremise en een schilder- en timmer-
werkplaats. Voor de huisvesting van
personeelsleden met hun gezin werd
aan de straatzijde een rij van zeven
woningen opgetrokken. Momenteel
maakt het gebouw onderdeel uit van
het Veolia-terrein. De tramremise is tij-
dens de Open Monumentendag een-
malig geopend voor publiek.

Monumenten
Vanwege het toenemend aantal
belangstellenden vindt monumenten-
dag dit jaar voor het eerst plaats op
twee dagen. Op zaterdag openen meer
dan 30 monumenten hun deuren van
11:00 tot 17:00 uur. In Princenhage zijn

dat begraafplaats Haagveld en het
Princenhaags Museum, waar een ten-
toonstelling over de Dreef te zien is, het
Zwitserse chalet Villa de Haghe, de
Martinuskerk die eerst eenzaam in een
veld stond en waar het dorp
Princenhage omheen is gegroeid, de
Johanneskerk met de pastorie waar
dominee Coolsma in de Tweede
Wereldoorlog onderduikers opving, 

Villa Palmyral (het oude hotel
Princeville) en boerderij ’t Peerdeke. Op
zondag zijn er tussen 11:00 en 16:00
uur rondleidingen en kunt u fiets- en
wandelroutes volgen en kunt u genie-
ten van muziek, kunst en theater in de
tramremise.

Programma
Bent u het type reiziger dat zich graag
wil voorbereiden? Haal dan de infor-
matiefolder bij het Stadskantoor, bibli-
otheken, de Grote Kerk en de VVV. Of
kijk op de website www.openmonu-
mentendagbreda.nl voor de laatste
nieuwtjes en uitgebreide verhalen over
de panden en het overzicht van de acti-
viteiten. In het volgende nummer van
het Wijkblad leest u meer informatie
over het programma in Princenhage.

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dus als je gaat (ver)bouwen, kies dan voor Bouwbedrijf Balemans. Waarom? Omdat onze vakbekwame 
medewerkers alleen werken met goede en eerlijke materialen. Omdat we met je meedenken én omdat we duidelijke afspraken maken  
die we nakomen. Zo weet je zeker dat het helemaal goed komt. Kijk op www.balemans.nl. We maken graag een afspraak.

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | WWW.BALEMANS.NL

SAMENWERKEN 
AAN BOUWEN.

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Hamstra horren en hordeuren

• Crawford garagedeuren

• Reparatie en onderhoud van uw
zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels
• Klapluiken

Bagvensestraat 89 T 076 5144263
4839 AE Breda F 076 5148580
cees@hoekszonwering.nl M 06 42020017
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“In mijn jeugdjaren bij Groen-Wit was
alles nieuw. Nu eindelijk geen zandbak
meer op het B-veld”. Met dat state-
ment laat Kees Rijvers, le Kopa Francais,
die Nederland met zijn spel in vervoe-
ring kon brengen, weten dat hij het lint
naar het nieuwe kunstgrasveld graag
doorknipt. Nog steeds houdt de voor-
malige sterspeler, 88 jaar, op het terras
van zijn villa in Frankrijk met tamelijke
eenvoud een balletje hoog. De
Princenhagenaar (27 mei 1926), die al
jong het spelletje op het schoolplein
van de St. Bernardusschool naar zijn
hand zette door de grotere jongens het
leer tussen hun benen te spelen, reist
graag af naar zijn geboortedorp ’t
Aogje om op zaterdag 13 september
het kunstgrasveld feestelijk te openen. 

Er lukt bij Groen-Wit veel. In de elftal-
len spelen de kabouters, de meisjes en

alle etniciteiten, typisch Aogs, zonder
dat er echte problemen zijn. Onder lei-
ding van Gerben Bierbooms is de ING
als hoofdsponsor binnengehaald voor 3
jaar. Voor de competitie kleurt de naam
ING het Groen-Wit shirt dan ook oranje.
Maar ook buiten de competitie zijn er
voor belangstellenden allerlei speelse
acties om de fitheid op te schroeven,
waarmee de club maatschappelijk de
toon zet. Een beleid dat zich aftekent
sinds de uiterst actieve en bedreven
voorzitter Berry Frijters de scepter over
de Groen-Witten zwaait. Erevoorzitter
Chris Buijsen zal tijdens de opening
zeker niet ontbreken en Kees Rijvers zal
warm ontvangen worden. 

Het schoolhoofd van de St. Bernar -
dusschool, de heer Ad Mathijs sen, gaf
de eerste aanzet tot de voetbalcarrière
van Kees Rijvers. ‘Hij zag het voetbal-
spelletje. En hij was een enthousiaste
genieter.’ Twee jaar voetbalde Kees bij
Groen-Wit maar NAC was er snel bij
om het raspaardje in te lijven. Iedereen
weet welk kwijnend bestaan het B-veld
bij Groen-Wit door overbelasting heeft
geleden. Nu het kunstgras er ligt is er

ook gezorgd voor een schitterende
lichtinstallatie en twee nieuwe dug-
outs. 
De meisjes laten op 13 september zien
dat voetbal geen exclusieve mannen-
aangelegenheid meer is. Rasvoetballer
Frans de Peijper heeft het veld al uitge-
probeerd. Hij is iets stroever in de
benen. “Maar het veld is voor de club
een geweldige aanwinst.” Voorzitter
Berry Frijters zal getuigen dat de aan-
leg van het veld geen luxe is maar
noodzaak en om 16:40 uur laat Kees
Rijvers de bal over het gras rollen. Hij
doet dat als ‘Le Kopa Francais’, maar
ook als kind van ’t Aogje.

Rinie Maas

Kees Rijvers terug bij Groen-Wit

In memoriam Piet Dekkers
Op 14 augustus overleed Piet
Dekkers, zoon van IJzeren Wullum,
slechts 65 jaar oud. In januari 2013
hoorde Piet dat hij geopereerd
moest worden aan een tumor in
zijn hoofd. Op dat moment had hij
er alle vertrouwen in dat het alle-
maal wel goed zou komen. Het is
anders gelopen. Met het overlijden
van Piet is een van de bouwers van
het Aogse carnaval heengegaan.

Piet werd in 1968 lid van C.C. ’t
Aogje en tegelijkertijd lid van Raad
van Elf. Zijn ambities voor de stich-
ting waren enorm. Hij initieerde de
rommelmarkt in ’t Aogje. Begin
jaren ‘70 was dat iets nieuws en de
veiling bij opbod in het parochie-
huis trok veel bezoekers. Piet kwam
in het bestuur, werd secretaris en zelfs even voorzitter. In 1974 werd de Raad van
Wijze Mannen in het leven geroepen en ook daarin speelde hij een belangrijke
rol.

Na het opheffen van de Raad van Wijze Mannen bleef Piet zeer geïnteresseerd in
het wel en wee van Stichting C.C. 't Aogje. Voor al zijn verdiensten is de hand van
Piet in november 2013 geplaatst in de sokkel van Nil, het carnavalssymbool van ’t
Aogje dat op het Zottenhofke staat (hoek Posthoornstraat-Haagweg).

De redactie wenst zijn nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Uitvaartverzorging 
van Gemert

Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
tel: 076 - 521 28 68

www.gemert-uitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een persoonlijke verzorging 
van crematie of begrafenis.

Vraag ons gratis 
informatiepakket aan.

Uw wens ... onze zorg

Nieuwe behandeling bij ons:
speciale kruiden moxa-therapie, 
de moxastaaf combineert met 
Chinese kruiden.

Inzetbaar bij onderstaande klachten:
Vermoeidheid, overgangsklachten, slaapproblemen,
pijnklachten, verhogen van de weerstand, makkelijk
verkouden, ontstekingen, verbeteren darmflora, ver-
minderde vruchtbaarheid (zowel mannen als vrouwen).

Heeft u nog andere klachten?
B.v.: stress, depressie, overgewicht, 
maag- en darmklachten, etc. 
Zie onze website www.li-ren.nl
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076 - 8503785
www.li-ren.nl / info@li-ren.nl

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek
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Heerlijk rondje Burgst 
op 31 augustus

Reünie oud-bewo-
ners Kerkstraatje

In het wijkblad van 10 juli werd een
oproep gedaan om deel te nemen
aan de reünie van oud-bewoners van
het vroegere Kerkstraatje (nu Pastoor
van Spaandonkstraat/Heilaarstraat).
Inmiddels is bekend dat er meer dan
110 mensen naar de reünie zullen
komen. Toch zullen er nog oud-bewo-
ners zijn die onze oproep niet bereikt
heeft. Mochten er mensen zijn die
oud-bewoners kennen die naar elders
verhuisd zijn, wilt u dan proberen ze
te bereiken? Op zondag 19 oktober van
13:00 tot 17:00 zal de reünie, alleen
voor oud-bewoners en hun partners,
worden gehouden in Partycentrum de
Posthoorn, Haagweg 448. De kosten
bedragen 8,50 euro per persoon. Dat
bedrag kunt u overmaken naar bankre-
kening NL59INGB0001552898 t.n.v. M.
van Ginneken onder vermelding van
reünie Kerkstraatje en de namen van de
deelnemers. Voor dit bedrag wordt ont-
vangen met koffie met iets lekkers en
krijgt u twee consumptiebonnen.
Mocht u nog foto’s van vroeger heb-
ben, wilt u die dan sturen naar m.v.gin-
neken@hetnet.nl, zodat Rien van
Ginneken deze in kan scannen. Tijdens
de reünie zal een doorlopende presen-
tatie van die foto’s te zien zijn op een
scherm. Mocht u buiten de foto’s nog
andere leuke voorwerpen uit vroeger
tijden hebben, zoals tekeningen en
schilderijen, dan maken we daar tij-
dens de reünie plaats voor. (U blijft zelf
verantwoordelijk voor deze spullen). U
kunt zich aanmelden bij Anneke van
den Broek-Schrauwen (076 5214090),
Rien en Francien van Ginneken (076-
5322551) via m.v.ginneken@hetnet.nl
en Francis van den Broek via
f.vd.broek@casema.nl. De reünie
belooft een feest van herkenning te
zullen worden. Ronald Huismans zal de
middag aan elkaar praten.

Helma Raaijmakers

Princenhage en het landgoed Burgst
zijn historisch gezien nauw verbonden.
Het landgoed was eeuwenlang onder-
deel van Princenhage. Op zondag 31
augustus is er een unieke kans om het
landgoed Burgst te bezoeken. Op deze
dag organiseert Kunst-Schatten
Haagse Beemden i.s.m.
Heemkundekring Op de Beek en
Heerlijkheid Burgst begeleide rond-
wandelingen over het landgoed, waar-
bij u onderweg verschillende kunste-
naars ontmoet. Niels Landstra maakt
gedichten, Simone Grootveld, Natasja
Ahout en Melanie van Dorp laten zich
voor hun schilderijen inspireren door
de omgeving en er is een muzikaal pro-
gramma met Novafonie, Minke Jonk en
Nos Dos. Twee historische figuren zul-
len u meer vertellen over de geschiede-
nis van deze bijzondere plek. De Grote
Broers en Scouting Haagse Beemden
verlenen ondersteuning.

De Heerlijkheid Burgst kent een lange
geschiedenis. Er wordt al heel lang
geboerd. Ook nu gebeurt dat nog, door
de Kleine Hoeve en door Vleesvee -
houderij van de Haar-Snijders. Ook
Kinderboerderij de Sik maakt deel uit
van de huidige Heerlijkheid. Burgst en
de landgoederenzone zijn dus nauw
met elkaar verbonden. Kinderboerderij
de Sik organiseert een aantal activitei-
ten, vooral gericht op kinderen. Er is
poppenkast en u kunt vergeten groen-

ten proeven. De Sik is tevens het start-
en eindpunt voor de wandeling, die
wordt ingeleid met een korte film.
Halverwege komt u aan op de Kleine
Hoeve. Daar kunt u genieten van een
bijzonder programma. Er is een exposi-
tie van William v.d. Zande en u kunt
hapjes proeven die gemaakt zijn van
producten van de Kleine Hoeve en
Vleesveehouderij v.d.Haar-Snijders. De
gemeente Breda zal het beheer van de
landgoederenzone toelichten. Het
Bakhuis is bijna in oude glorie hersteld
en daarom zal daar de weg van graan
naar brood centraal staan en voor kin-
deren is er een speurtocht. Een aantal
keren per uur zal de bel geluid worden
voor het vervolg van de wandeling. Het
landgoed Burgst is niet vrij toeganke-
lijk. U kunt het alleen bekijken door aan
de wandeling deel te nemen. 

De eerste wandeling vanaf de Sik is om
10:30 uur. Daarna vertrekt er, tot 15:30
uur, elk half uur een wandeling. U kunt
daar op de dag zelf voor inschrijven ( bij
de Sik) of vooraf via het inschrijfformu-
lier op www.kunstschattenhb.nl. Mee -
doen is gratis. 
Voor rolstoelen is het gebied helaas
niet makkelijk toegankelijk. Meldt u
zich in dat geval even bij de organisa-
tie, dan bieden we u een alternatief
aan! U vindt Kinderboerderij de Sik aan
de Kesterendreef 14 in de Haagse
Beemden, Breda.

Het Heerlijk rondje Burgst voert u ook langs het landhuis

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrenners en andere fietsliefhebbers is er nu
de Wieler Workout. De les duurt 1 uur en
bestaat uit 30 minuten Krachttraining, 
gevolgd door 30 minuten Spinning. Het hele
lichaam wordt getraind, maar de nadruk ligt op
rug, benen en billen.  Kijk voor meer informatie
op fitnessprinsenbeek.nl. Fitnesscentrum
Prinsenbeek, Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel.
076 - 541 69 69.

Riool verstopt?
Bad/keuken/toilet afvoer.

Tel. 06-38 93 42 56
www.deheusinfra.nl

Bel Piccolo, uw kapper aan huis. Open maan-
dag t/m vrijdag, 09.00 tot 20.00 uur. Zaterdag
08.00 tot 17.00 uur. Knippen/Fohnen of water-
golf € 14,50. Email: jet@uwkapperaanhuis.eu
Tel. 06-51 18 17 55
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39 / 06-18 82 87 32
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39

Garagebox te huur - Mastbosstraat 
Inl. 52 133 72

Heeft u behoefte aan meer ontspanning,
bewustwording en wilt u oefenen zonder 
competitie, maar met aandacht voor soepele
spieren en gewrichten, rust en ademhaling.
Dan is Yoga en wellicht Qigong iets voor u! 
Inl. : Xingfubreda - tel. 06-10 49 40 41 0f 076-
522 81 36

FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN

Profiteer nu tot 1 januari 2015 van het 
tijdelijk verlaagde BTW-tarief van 6%

in plaats van 21% op arbeidsloon.
Voor info of vrijblijvende prijsopgave
bel: 076-542 01 61 of 06-54 35 55 33

Beginnerspakket 20 rijlessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorijschool Frans van Dun, 
Dr. Struyckenstraat 176, 4812 BK Breda, 
tel. 06-51 17 89 71 - www.fransvandun.nl 
Kijk voor meer pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl

Atelier voor Glas in Lood.nl - Voor reparatie, 
restauratie, ontwerp en nieuwe levering.
Wij hebben een grote collectie antieke panelen
in de verkoop. Kijk op onze website 
www.ateliervoorlglasinlood.nl Ook voor leuke
workshops in ons atelier Spinveld 19D (bij 
stoplichten Gamma, naast Stonecenter) of op
locatie bij bijv. personeelsvereniging. Voor 
vragen belt u Martin de Groot 076-514 89 97
Schildersbedrijf Kerremans “De schilder zonder
roller en kwast” Voor een mooie afwerking van
o.a. uw muren, plafonds, deuren en trappen. Wij
verspuiten muurverf en watergedragen lakken
wat voor een professioneel en streeploos eind-
resultaat zorgt. Kijk voor meer informatie op
www.verfspuiterbreda.nl of bel 06-37624414
Cursus Creatief het jaar rond Tijdens deze
woensdagochtend cursus worden de jaarfees-
ten en seizoenen op een kunstzinnige en ver-
rassende wijze  verwerkt met diverse materia-
len. Expressief met verf, stilleven op doek, icoon
schilderen op glas, ijskristallen met pastel,
natuurwaarnemingen, beelden uit het Phoenix
verhaal. Start 17 september. Info: telefoon
5148010  www.lanneverheijen.nl of
www.mariellehassing.nl
Beginnerspakket 20 rijlessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorijschool Frans van Dun, 
Dr. Struyckenstraat 176, 4812 BK Breda, 
tel. 06 - 511 789 71 - www.fransvandun.nl 
Kijk voor meer pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl
Cursus  portret en model schilderen op maan-
dagmiddag Interessante oefeningen met diver-
se materialen, kleine groep, individuele begelei-
ding, inspirerend atelier. Welkom! Start 1 sep-
tember 13.30- 16.15 uur. Docent: Lanne Verheijen,
Atelier Door Scheppende Handen Dreef 7 Info:
telefoon 5148010 www.lanneverheijen.nl  
Giant elec. damesfiets type twist. + 2 accu bj
2011 goed voor 75 km rijplezier, maat S € 750,-.
Sparta elec. damesfiets type Emotion C-2 bj 2012
€ 700,-. Batavus damesfiets z.g.a.n. 7 versnellin-
gen stype stacato. Hoogte 57 cm € 225,-. tel: 06-
44541843

Prikkers worden uitsluitend geplaatst tegen 
contante betaling en dienen ingeleverd 

te worden bij Drukkerij van den Wijngaard, 
Pastoor van Spaandonkstraat 31

Sluitingstermijn op dinsdag uiterlijk 12.00 uur.

Één prikker (max. 5 regels/250 tekens) kost € 4,00 voor particulieren en € 9,50 voor niet particulieren.

Prikkers Verschijningsdata
Wijkblad Princen -
hage 2014-2015

1 28- 08 - 2014
2 04 - 09 - 2014
3 11 - 09 - 2014
4 18 - 09 - 2014
5 25 - 09 - 2014
6 02 - 10 - 2014
7 09 - 10 - 2014
8 16 - 10 - 2014

23 - 10 - 2014 Herfstvak.
9 30 - 10 - 2014
10 06 - 11 - 2014
11 13 - 11 - 2014
12 20 - 11 - 2014
13 27 - 11 - 2014
14 04 - 12 - 2014
15 11 - 12 - 2014
16 18 - 12 - 2014

25 - 12 - 2014 Kerstvak.
01 - 01 - 2015 Kerstvak.

17 08 - 01 - 2015
18 15 - 01 - 2015
19 22 - 01 - 2015
20 29 - 01 - 2015
21 05 - 02 - 2015
22 12 - 02 - 2015

19 - 02 - 2015
Carnavalsvak.
23 26 - 02 - 2015
24 05 - 03 - 2015
25 12 - 03 - 2015
26 19 - 03 - 2015
27 26 - 03 - 2015
28 02 - 04 - 2015
29 09 - 04 - 2015
30 16 - 04 - 2015
31 23 - 04 - 2015

30 - 04 - 2015 Meivakantie
32 07 - 05 - 2015

14 - 05 - 2015 Hemelvaart
33 21 - 05 - 2015
34 28 - 05 - 2015
35 04 - 06 - 2015
36 11 - 06 - 2015
37 18 - 06 - 2015
38 25 - 06 - 2015
39 02 - 07 - 2015
40 09 - 07 - 2015

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

WEER  NAAR SCHOOL
LUNCHBOXEN EN BEKERS alle

decors van mepal• TASSEN EN RUG-
ZAKJES ook van ZEBRA • DIVERSE
ETUIS • STABILO PENNEN • PUN-
TENSLIJPER MET BAKJE • 4-EN 23
RINGS MAPPEN • TABBLADEN •

KAFTPAPIER • ETIKETTEN •
SCHAARTJES• PRITT  STIFT • GUM
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Nieuwe 
seizoen 
Fit bij 

Groen-Wit

De vakantie met uitrusten is weer
voorbij, dus het is weer tijd om wat
aan bewegen te doen. Vanaf woens-
dagavond 3 september, aanvang
20:30 uur, start Groen-Wit weer met
‘fit bij Groen-Wit”. 

Het vorig seizoen is geslaagd te noe-
men. Met de groep dames en heren
zijn diverse sporten gedaan. Het ple-
zier was volop aanwezig, maar het
sportieve element werd zeker niet uit
het oog verloren.

De groep bestond uit dames en heren
van 30 tot 60 jaar. Precies wat de
gedachte was. Er is volleybal, tennis,
basketbal, hockey, voetbal, boksen,
bootcamp, atletiek en rugby beoe-
fend. Door de trainer werd goed
opgelet dat dit voor iedereen op zijn
niveau mogelijk was.

Tweede seizoen
We beginnen nu aan ons tweede sei-
zoen. Op het nieuwe kunstgrasveld is
volop de ruimte om lekker in de bui-
tenlucht onder leiding van onze train-
ster Michelle te bewegen. 

De kosten voor een heel seizoen, van 1
september tot 1 juli, bedragen 90
euro. De eerste trainingsavond is gra-
tis; dan kun je proeven of het iets voor
je is.

Een inschrijfformulier en meer infor-
matie is terug te vinden op de websi-
te van Groen-Wit.

Groot onderhoud Gielis Beijsstraat
start in september 

Na de bouwvakvakantie start Platform
Induco uit Waspik met de voorbereidin-
gen van het groot onderhoud aan 135
woningen in de Gielis Beijsstraat. Nina
Viegers, manager Bestaand Vastgoed
bij WonenBreburg, en Jan Baarends,
vertegenwoordiger van Platform
Induco, tekenden hiertoe een overeen-
komst.

Pitch
Vorig jaar introduceerde woningcorpo-
ratie WonenBreburg een vernieuwde
aannemersselectie voor groot onder-
houd in Breda. Ook voor de 100 portiek-
woningen en 35 eengezinswoningen in
de Gielis Beijsstraat zocht de corporatie
een aannemer via een pitch, waarbij de
huurders een stem hebben in de keuze
voor de aannemer. 
‘WonenBreburg heeft vooraf geen uit-
gewerkt plan gemaakt voor dit project,
wel een lijst van werk dat in ieder geval
moet gaan gebeuren”, vertelt Nina
Viegers over de selectie. ‘De aannemers
presenteerden hun plannen op basis
van onze wensen en die van onze huur-
ders. Vijf bedrijven hebben in juni een
pitch gehouden.’

Presentatie
Platform Induco, een samenwerkings-
verband van een tiental onderhouds-
bedrijven, bleek het beste aan te slui-
ten bij de wensen van de huurders en
de woningcorporatie. ‘Opvallend was
dat niet de directeur de presentatie
gaf, maar de projectleiders die bij de
uitvoering van het groot onderhoud de
gezichten in de wijk zijn,’ zegt Kees
Kommeren, projectleider bij
WonenBreburg. ‘Bij de huurders gooi-
den ze daarmee hoge ogen.’ Ook de
heldere planning die Induco tijdens de
pitch aan de bewoners gaf, kon reke-
nen op goedkeuring van de (bewo-
ners)jury. ‘Aan de hand van een soort
scheurkalender willen we per dag laten

zien in welke ruimte, liefst ook met
hoeveel werklui, we aan de slag gaan.
Zodat de bewoner weet welke kamer
wél en welke die dag niet gebruikt kan
worden,’ legt projectleider Gijs van
Heel uit.

Marktdag
Om de huurders zo goed mogelijk voor
te bereiden op wat komen gaat, organi-
seert Induco later dit jaar een zoge-
noemde marktdag. Jan Baarends: ‘Van
zowel de portiekwoning als de eenge-
zinswoning maken we een “proef-
exemplaar”. Als deze half september af
is, organiseren we een dag waarop de
huurders het uiteindelijke resultaat
alvast kunnen bekijken. Ook zullen alle
partijen aanwezig zijn om uitleg te
geven over de aankomende werkzaam-
heden.’

Maatregelen
De inzending van Induco biedt volgens
WonenBreburg goed uitgebalanceerde
maatregelen waarmee de woningen
van WonenBreburg weer een flinke tijd
vooruit kunnen. Nina Viegers: ‘Bij
Induco is bewonerstevredenheid
belangrijk. Naast de technische aspec-
ten van het groot onderhoud hebben
ze daarmee ons én onze huurders over-
tuigd.’ WonenBreburg investeert bijna
30.000 euro per woning. In september
2014 start Induco met de uitvoering
van het groot onderhoud in de Gielis
Beijsstraat. Ze pakken waar nodig de
badkamer, het toilet en de keuken aan.
De meeste woningen gaan naar ener-
gielabel B door maatregelen als isolatie
en HR++glas. Ook kozijnen, voeg- en
metselwerk, gevels en entree worden
aangepakt. Het traject is in het derde
kwartaal van 2015 klaar.

https://www.facebook.com/pages/Gr
oot-onderhoud-Gielis-Beijsstraat-
Breda/224125077773096 

BRIDGECURSUS IN PRINCENHAGE 2014/2015

In het najaar van 2014 start een nieuwe serie bridgecursus.
Alle cursussen zijn gebaseerd op de methode van Berry Westra.

Leer Bridge met Berry, deel 1 en 2
In deze 24 lessen maken de cursisten kennis met het bridgespel en leren

zijn de basis van bieden en spelen. Deel 2 is ook geschikt voor bridgers die

de basis nog eens grondig willen herhalen. Na deze 2 cursussen zis de

basis gelegd voor een start in een bridgeclub en/of vele uren bridgeplezier

thuis!

Deze curus wordt gegeven in het gemeenschapshuis Liesbos, Liesstraat 4 

te Princenhage (Breda) op donderdag middag 13.30 uur tot ca. 16.00 uur.

Bridgeclub “Liesbos”, die in het gemeenschapshuis Liesbos haar thuishonk

heeft, biedt aan alle cursisten de mogelijkheid om deel te nemen aan feeste-

lijke drives zoals de kerstdrive, paasdrive en einddrive. Het is ook mogelijk

om in kleine groepjes op aanvraag les te krijgen in speciale onderwerpen

zals: Multi en Muiderberg, Eliminatie en Ingooi, etc. Als men graag een spel-

letje bridge speelt bij Bridgeclub “Liesbos” op donderdagmiddag van 13.00

uur tot +/- 16.30 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom!

Voor alle informatie: Cees van Overveld, tel. 0165-38 98 69 / 06-40 55 44 79
Of stuur een mail naar four.aces@hetnet.nl

SCHAAKVERENIGING “PRINCENPAARD“
32 JAAR SCHAAKVERENIGING 1982 - 2013

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE LEDEN VOOR ONZE SCHAAKVERENIGING!

PLAATS: CLUBGEBOUW ”PRINCENPAARD”DREEF 5 (DEUR NAAST DE HERVORMDE KERK)-BREDA

WIJ ZIJN EEN VERENIGING MET 32 LEDEN EN SCHAKEN IEDERE DINSDAGAVOND VAN 20.00 TOT 23.00 UUR.

HET NIVEAU VARIEERT VAN EEN “GEZELLIG AVONDJE SCHAAK” TOT HET SPELEN OP NIVEAU VAN DE ZOGENAAMDE “GEVORDERDEN”.

ER WORDT EEN ONDERLINGE COMPETITIE IN 2 GROEPEN GESPEELD, MAAR BOVENAL STAAT HET SPELPLEZIER EN DE GEZELLIGE SFEER VOOROP.

TUSSEN DE COMPETITIERONDEN IN SPELEN WE EEN AANTAL RONDEN SNELSCHAAK, WAARBIJ IEDEREEN EEN PRIJSJE KAN VERDIENEN. 

WIJ ZIJN GEEN LID VAN DE KNSB, DUS HET LIDMAATSCHAP IS ZEER LAAG. DIT SEIZOEN BEDRAAGT DEZE € 5,00 PER MAAND.

HEBT U BELANGSTELLING ???
KOM GERUST EENS VRIJBLIJVEND LANGS VOOR ONZE COMPETITIE DIE BEGINT OP 2 SEPTEMBER A.S.
OF NEEM CONTACT OP MET JAN JONGELING (TEL. 076-5142164) OF MARCO BEUTE (TEL 06-53449335)

OF STUUR EEN E-MAIL NAAR: INFO@RAMCO-IMPORT-EXPORT.NL

Eve’sEve’sStudioStudio

NailNail
Acrylnagels 

Gelnagels 
Manicure 

Gelcolor
Wimperextensions

Bel voor informatie of 
voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 06 - 12245447 
Dreef 3 • 4813 ED Breda

Uitnodiging
4e Princenhaags

golfkampioenschap

Wanneer Zondag 19 oktober 2014
Waar Golfpark “De Turfvaert” in Rijsbergen
Met wie 48 Aogse Golfers
Prijs € 75,00 all inclusive 
U maakt kans op Eeuwige roem (en leuke prijzen)

Programma
09:00  Ontvangst met koffie en thee
09:15  Welkomstwoord wedstrijdleiding
09:30  Warming up 
10:00  Aanvang wedstrijd (stableford)
14:20  Binnenkomst eerste speler
14:30  Bijkletsen onder genot van een hapje en drankje
17:00  Start borrel Don Qui John
18:00  Prijsuitreiking en buffet Don Qui John

Dankzij onze sponsoren hebben we de bijdrage voor dit 
evenement beperkt kunnen houden tot € 75,00 per 
deelnemer inclusief lunch en buffet exclusief drankjes.
Partners of vrienden zijn van harte welkom tijdens het 
buffet (extra bijdrage € 25,00 p.p.).

Aanmelden
Stuur voor 1 oktober een mail naar: jafoesenek@ziggo.nl. 

Carlo Foesenek, Ben Sprenkels en Jurgen Quaars
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Zoals bekend viert de Tien van ’t Aogje
dit jaar haar tienjarig bestaan. Om dit
jubileum te vieren is het idee ontstaan
om op zaterdagavond 20 september de
inwoners van ’t Aogje een sportief pro-
gramma aan te bieden. 

De avond bestaat uit twee activiteiten,
te weten een estafetteloop en een
sprintspektakel. Deelname staat open
voor clubs, verenigingen, straten, vrien-
denclubjes etcetera uit Princenhage.

Viertal
De bedoeling is om met vier mensen
per team op een ludieke manier deel te
nemen. Denk hierbij aan kleding, maar

vooral: wat gebruik je als “estafette-
stokje”. Voor het meest originele viertal
stellen wij een leuke prijs ter beschik-
king. En natuurlijk ook voor het team
dat de snelste tijd realiseert. 

De route die gelopen gaat worden is
Haagsemarkt (start), Dreef, Esserstraat,
Haagweg, Haagsemarkt (finish).
Lengte zo’n 950m. Aanvang 19:00 uur. 
Later op de avond zal er nog een korte-
baanwedstrijd gehouden worden. Dit
is een korte sprint (zo’n 80m), die in
duelvorm gelopen gaat worden, en
waarvan iedere keer de winnaar door-
gaat naar de volgende ronde, totdat er
één winnaar en één winnares over-

25 jarig bestaan 2SWING4U 30 augustus

De bigband viert haar jubileum op zaterdagavond 30 augustus 2014 vanaf 20:00 uur. Ze zouden
het leuk vinden als je hierbij aanwezig bent. Als oud-lid, vriend, kennis, fan of gewoon als lief-
hebber van muziek. 
Naast 2Swing4U zullen de bevriende verenigingen Qwitnix!?, Small Town Big Band, La Banda,
Bauern Kapelle, De Chicas en Knuckle Brass de avond muzikaal invullen. Het feest is in gemeen-
schapshuis De Koe in Princenhage. Gratis entree.

Zangmiddag in Westerwiek  31 augustus

Op zondagmiddag 31 augustus speelt en zingt allround zanger John Chimney in de Westerwiek,
Argusvlinder 298. Vrolijke vlotte meezingers van Rob de Nijs, Nico Haak en vele anderen. Aanvang 14:00
uur, zaal open om 13:30 uur. Intree 3 euro. 

Ook wordt er een loterij gehouden met mooie prijzen. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor
inlichtingen; Jan Verstraeten 06-53978571.

Varia-avond in Westerwiek 4 september

Donderdagavond 4 september is er een varia-avond in de Westerwiek. Deze avond gaan we star-
ten met de rikcompetitie (6x) en de jokercompetitie (6x). U dient alle avonden aanwezig te zijn om
de beker te winnen. Ook gaan we bloemschikken. Entree voor kaarten en bloemschikken 2 euro p.p.
U kunt natuurlijk ook sjoelen, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Gratis entree. Avond voor
50-plussers uit Westerpark en Tuinzigt. Zaal open om 19:00 uur. Aanvang om 19.30 uur.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

Tien van ’t Aogje organiseert estafetteloop

Rommelmarkt C.C. ’t Aogje
Op zondag 7 september 2014 vindt van 11:00 tot 15:00 uur de jaarlijkse rommelmarkt van Stichting C.C. ’t
Aogje plaats in gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda. De entreeprijs bedraagt slechts 
1 euro en komt ten goede aan de activiteiten van Stichting C.C. ’t Aogje. 

Vanaf heden kunt u uw kraam reserveren. Huurprijs van de kramen à 4 meter: 14 euro voor een kraam bin-
nen, 17 euro voor een overdekte kraam buiten. Voor inlichtingen of reserveringen kunt u contact opnemen
met Aschwin Donkers, tel. 06-21 43 99 05 of via e-mail: aschwin.donkers@hetnet.nl.

blijft. Aan dit onderdeel
zullen ook leden van
atletiekverenigingen
deelnemen.

Aanmelden
Zondag 21 september wordt de regulie-
re Tien van ’t Aogje gehouden.
Aanmelden voor alle activiteiten doe je
via info@detienvantaogje.nl. Dit kan
tot zaterdag 
13 september. Kijk voor meer informatie
op www.detienvantaogje.nl. Het
belooft een ware happening te wor-
den. We rekenen dan ook op ieders
belangstelling.

Dreef 45, 4813 ED  Breda
Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Ook voor horeca en instellingen!
NL

2068
76

EG

WARME
GEBAKKEN
KIBBELING

500 gram 
VAN €8,75  /  VOOR €5,95

Dreef 3b • tel. (076)5144579

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!
Tot 100% vergoed door zorgverzekering

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl
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Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. 

Weekdagen: tussen 9.00 en 12.00 uur
en van 13.30 tot 15.00 uur, behalve
woensdagmiddag. 
 
Tel. secretariaat 5213873. Website:
www.nazarethparochie.nl en email-
adres: martinus@rkbredawest.nl 

Elke dag is één pastor bereikbaar voor
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen en andere dringende vragen. 

U kunt contact opnemen via tel: 06 14
96 21 11. Pastores Paul Heye, Giny van
der Korput, Adrie Lint en Henny
Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 30/31 augustus. 22ste zondag
door het jaar.

Zondag 10.00 uur. Nazarethviering in
de H. Moeder Gods kerk in Effen, met
als voorganger pastor Adrie Lint.

Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Einde zomerrooster
Vanaf Zondag 7 september zijn de vie-
ringen in de Martinuskerk weer op de
gebruikelijke tijd, namelijk 11.00 uur.

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

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

Kerkdienst zondag 28 augustus 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
Saskia van Meggelen voorgaat.
Aanvang 10.00u. 

Kinderkerk en crèche
De Kinderkerk heeft nog één weekje
vakantie
De kerk op het web: www.protestant-
segemeentebreda.nl  

Startzondag 7 september
Het nieuwe seizoen wordt ingeluid
met een gezamenlijke dienst in de
Markuskerk. De Johanneskerk is dan
gesloten.

Inloopochtenden Annahuis
Maandag-, dinsdag- en donderdag-
morgen van 09:30 tot 12:00 uur. De
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09:30 tot 11:30 uur. Meer
informatie vindt u op www.anna-
huis.nl en www.straatkrantbreda.nl.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant.

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

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

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk

Dienst huisartsen
via de huisartsenpost, telefoon 5258500.
Huisartsenpraktijk Princenhage
Esserstraat 54, 4813 EK Breda
Dr. Bakers en dr. Verhaegen: 076-5218847
Dr. De Beer: 076-5240840
Dr. Timmer en dr. Van Trier: 076-5146292
Dr. Gabriëls: 076-5240844.
Dienstdoende apotheek
Amphiaziekenhuis Molengracht naast
huisartsenpost, tel. 0900-2768335.
Dierenartsenpraktijk Breda e.o.
Dependance Liesboslaan 35
Behandeling volgens afspraak.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 5722999.
Algemeen meldpunt (gemeente)
Tel. 14 076, op werkdagen tussen 8:00
en 17:00 uur, do. tot 20:00 uur.
Sociaal-juridisch team Zuidwest
Amstelstraat 4a, 4812 VL Breda
Alleen op afspraak: (076) 5240820
www.imwbreda.nl.
Politieteam Weerijs
Tuinzigtlaan 45, tel. 0900-8844.
Wijkagent: Ton van der Velden
Westerpark: Leon van der Velden
Tuinzigt: Marjan Malsen.
Sociëteit Doel-Punt
Doelen 36, elke middag van 13:00 tot
16:00 uur open voor alle Princen ha ge -
naars.
J.W.W.P. De Pitstop
is open op de maandag-, dinsdag- en
donderdagavonden van 18:30 tot 21:00
uur en op zaterdag van 11:30 tot 15:30
uur. 
De Zonnebloem
afdeling Princenhage, mevrouw C. Frank,
tel: 076-5211120.

Qui Vive geeft concert in de Antoniuskerk
Na een zeer succesvolle concertweek in Vendôme en omgeving onder leiding van dirigent Ad van Unen voert Qui Vive op zon-
dag 7 september het concertprogramma van Frankrijk nog een keer uit. Het concert in de Antoniuskerk begint om 17:00 uur,
duurt ongeveer vijf kwartier en is gratis toegankelijk.

Inmiddels is het traditie dat Qui Vive, een muziekgezelschap van ongeveer 50 leden, waaronder enkele Princenhagenaars,
een vakantie in Frankrijk combineert met een aantal concerten aldaar. Met veel succes wordt op steeds wisselende locaties
oude en moderne klassieke muziek voor koor en orkest ten gehore gebracht. Het is óók traditie dat het gezelschap in de week
na de vakantie de thuisblijvers uitnodigt voor een concert in Breda.

De concertmeester van Qui Vive is Emmy Storms. Zij zal
samen met orkestleider en altviolist Jurriaan Klapwijk sole-
ren in een werk van Bohuslav Martinu. Ook op het program-
ma een gedeelte van een werk van de Letse componist
Peteris Butans, een overweldigende compositie voor koor,
slagwerk en piano. Het programma van dit jaar heeft de titel
‘Exaudiat’ (hoort aan!). Naast de genoemde werken worden
composities van Vivaldi, Telemann, Rameau en Lully
gespeeld.
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rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar wim nooren

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44

nooren van der avoird
Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Met hetzelfde
gemak....

... gooi je het in de
vuilnisbak!


