
Afgelopen weekend vierde bigband
2swing4u het 25-jarig jubileum in de
Koe. De bigband bestaat voor een groot
deel uit Princenhaagse muzikanten en
repeteert al 25 jaar in de Koe. 
Op de  jubileumavond startte
2swing4u zelf met een optreden.
Daarna volgden optredens van
bevriende bands als Qwitniks, de
Chica’s, Small Town Bigband, de
Bredasche Bauernkapelle en Knuckle
Brass. 

Opgericht in 1988
In september 1988 scheidde een com-
plete drumfanfare zich af van koninklij-
ke harmonie Cecilia en ging zelfstandig
verder als “Muziekvereniging
Princenhage”. De voorzitter van
2swing4u, Patrick Roeland herinnert
het zich nog goed: “We begonnen met
het maken van orkestachtige muziek,
maar het bleef toch steeds zoeken naar
de juiste muziek, de juiste bezetting. In
1993 gingen we naar Tierolff in
Roosendaal om bladmuziek te kopen.
We wilden een duidelijker smoel heb-
ben: we werden een bigband. 

We hebben toen ook onze naam veran-
derd naar 2swing4u. Tot 2005 is Ad van
Ham onze muzikale leider geweest.
Daarna heeft Jurgen van Nijnatten het
overgenomen.” Patrick is inmiddels al
twintig jaar voorzitter van 2 swing4u.
“We spelen niet bepaald het traditio-
nele bigbandrepertoire maar zitten
ook in de hoek van pop, funk en rock.”

Geweldige feestavond
2swing4u bestaat nu 25 jaar en wilde
nog nét voor de 26 jaar een feestavond

organiseren. En een feestavond wérd
het. Het eigen optreden als opening
werd door het publiek met groot
enthousiasme begroet. 
Er volgden meer memorabele optre-
dens. Het was een aangename afwis-
seling van carnavalbands en bigbands,
afgesloten door de fantastische band
Knuckle Brass. 

Grappig is dat er een muzikale kruisbe-
stuiving is tussen de verschillende
bands. Diverse leden zijn lid van meer-
dere bands. Het drukst was het nog
voor voorzitter Roeland. Hij speelt bij
2swing 4u, de Bauernkapelle en
Knuckle Brass. 

Nieuwe optredens
2swing4u gaat nu toewerken naar een
nieuwe serie optredens, te beginnen
met een optreden tijdens de roodhari-
gendag op zaterdag 6 september aan
de Haven in Breda. Daarna gaat het
vizier gericht op het evenement
2sing4u op 20 oktober bij Ome Jan.
Verschillende zangers mogen dan zin-
gen met 2swing4u als begeleidende
band. 
We feliciteren 2swing4u van harte met
hun jubileum! De foto’s van de feest-
avond vindt u op onze site www.wijk-
bladprincenhage.net 

Armin Floren

Vijfentwintig jaar bigband 2swing4u
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Uitvaartonderneming Wilma van Opstal UITVAARTONDERNEMING  WILMA VAN OPSTAL

     

    

     

    

     

Rouwhuiskamer  Haagweg 332   4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

een open visie 
een eigentijds karakter

Partycentrum
De Posthoorn

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

Digibirds
12 verschillende vogeltjes zingen ieder 20 liedjes

per stuk 9,99

Snackeez 
snackbakje en drinkbeker in één 9,99

Tanden
bleken?

Dental Clinics Breda
Tandartsengroepspraktijk

Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda
Tel: 076 - 521 42 14
www.dentalclinics.nl

Op het vernieuwde Dr. Struyckenplein
(tegenover de Jumbo)

vrij parkeren
Tel. 076 – 7 620 621

www.brasseriehetkwartier.nl

Onze specialiteit:
Kip in ’t mandje - halve kip geserveerd in
heerlijke botersaus met een salade en friet

En andere gerechten:
Kipsaté - Schnitzel XL - Biefstuk - Slibtong 
Gamba’s - Hete kip 

September: mosselmaand

Alle lunch en dinergerechten zijn ook af te halen.

33--ggaannggeenn mmeennuu vvaannaaff 1100 eeuurroo **
* onder bepaalde voorwaarden zoals vooraf reserveren

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

BEKEND
VAN TV

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

www.deposthoorn.net

Iedereen terug van vakantie!
Wij zijn er ook weer klaar voor.

Wij verzorgen al uw 
familiegelegenheden in o.a. 
onze opgefriste voorzaal.
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ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Antonia Luijckx-Lips
(funf); overl. fam. Sprenkels (fund);
Anna Luijken.

Vormsel
De voorbereidingen voor het vormsel
gaan binnenkort van start. Heeft uw
kind op het huisadres geen informatie-
pakket ontvangen, dan kunt u dit aan-
vragen bij de werkgroep vormselvoorbe-
reiding van de parochie. Deze is via e-
mail bereikbaar op vormselwerk-
groep@hotmail.nl. U ontvangt dan een
informatiepakket via mail. Opgeven kan
tot 17 september a.s. Op dinsdag 16 sep-
tember wordt er een algemene infor-
matieavond over de vormselvoorberei-
ding gehouden in de sacristie van de R.K.
kerk aan de Markt 32 in Prinsenbeek.,
waar U van harte bent uitgenodigd. Het
vormsel is op 24 januari 2015 om 19.00
uur in de OLV Hemelvaartkerk in
Prinsenbeek. Met vriendelijke groet,
werkgroep vormselvoorbereiding.

In memoriam: Ria van den Berg
Ria van den Berg is geboren op 8
augustus 1940 en stierf op 15 augustus
2014. Haar familie schreef op het
gedachtenisprentje o.a. over haar: ‘Een
krachtige vrouw is ons ontvallen. Een
familiemens en vriending, een actieve,
hardwerkende en gelovige vrouw met
een groot verantwoordelijkheidsge-
voel. Ze was zeer gastvrij en altijd gein-
teresseerd in anderen en hun menin-
gen.  Ria werd als 13de kind in het gezin
Van den Berg geboren. Met alle broers
en zussen was er altijd goed en regel-
matig contact. Als ‘nakomertje’ hing ze
qua leeftijd tussen haar broers en zus-
sen en haar neven en nichten. Ze vond
het belangrijk dat familieleden elkaar
kenden. Tot driemaal toe nam ze het
initiatief om familiebijeenkomsten te
organiseren. Met name de laatste reü-
nie in Baarle-Nassau is nog regelmatig
onderwerp van gesprek. Met veel liefde
en passie was Ria ruim veertig jaar
werkzaam binnen het onderwijs. Vele
kleuters heeft Juf Ria mogen begelei-
den bij hun ontwikkeling naar volwas-
senheid. De kinderen betekenden heel
veel voor haar. Wat hield ze veel van
hen. Ria was ook een gelovige vrouw en
een actief betrokken lid van haar kerk.
Ze was echter geen kritiekloze volger.
Ze geloofde dat er voor haar nog iets in
het verschiet lag na haar aardse leven.
Dat geloof en dat vertrouwen gaven
haar troost en de kracht om het leven
hier met ons los te laten. We gaan haar
missen’.

  

 

  

  

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

Startzondag 7 september 
Het nieuwe seizoen gaat van start met
een gezamenlijke speciale dienst in de
Markuskerk. In de Johanneskerk is dan
geen dienst. Tijd: 10:00-12:00 uur.
Voorgangers zijn ds. Saskia van
Meggelen, ds. Marlies Schulz en ds. Ton
van Prooijen.

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen zijn 7 september om
10:00 uur van harte welkom in de
Markuskerk (Hooghout 96). Ook voor
hen is er op deze startzondag speciale
aandacht.

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. van Wijk. Tel.  8871215

  

 

  

  

Martinuskerk

J

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. secreta-
riaat 5213873. Website: www.nazareth-
parochie.nl en emailadres: martinus@
rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving en ziekenzegen en andere drin-
gende vragen. U kunt contact opne-
men via tel: 06 14 96 21 11. Pastores Paul
Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 6/7 september. 
Zondag 11.00 uur.Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Adrie Limt. Het Jongerenkoor
Princenhage verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een

Inschrijving gestart
Weilandgames 

Stichting C.C. ’t Aogje en SGAP organi-
seren op zondag 28 september van
12:00 tot 17:00 uur voor de tiende maal
de Weilandgames op de Dorpswei aan
de Dreef. Inschrijving van teams is
vanaf nu mogelijk. 

Bij deze competitie komt het aan op
fysieke kracht, behendigheid en tactiek
van de deelnemers. In voorgaande afle-
veringen bracht dit volop plezier en
spektakel, voor zowel deelnemers als
toeschouwers. 

Inmiddels is het evenement toege-
voegd aan de reeks van jaarlijks terug-
kerende activiteiten in Princenhage.

Iedereen kan meedoen
Maximaal tien teams strijden om de
eer en de prijs van ¤ 100,00. Iedereen
kan meedoen: families, buren, vrien-
den, clubteams. Een team bestaat uit
(minimaal) 5 personen inclusief een
captain. 

Inschrijving kan via e-mail weilandga-
mes@cctaogje.nl tot 24 september
2014. De volgorde van binnenkomst is
bepalend voor deelname. Entree is gra-
tis. De presentatie is in handen van
Ronald Huismans en de muzikale
omlijsting wordt verzorgd door  “Funk
Flavour”.

Kledinginzameling
DOSKONALE

Op zaterdag 6 september zamelt
majorette vereniging DOSKONALE
weer gebruikte kleding en schoenen
in. De kleding is bedoeld voor herge-
bruik in Afrika en voormalige Oost -
blok landen als  Polen en  Roeme nië. De
kleding kan tussen 9:00 en 12.00 uur
worden aangeboden bij garage Van
Campenhout aan de Dreef 83. Wie de
kleding onmogelijk zelf kan afleveren,
kan vóór vrijdagavond 19:00 uur bellen
naar Tanja van der Vorst, zodat de kle-
ding op zaterdagmorgen aan huis
opgehaald kan worden. Ophalen aan
huis alleen bij minimaal twee zakken
of dozen.
Voor inlichtingen : 076 522 93 30.

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

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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Echtpaar Savelkouls-Hagen 50 jaar getrouwd
André Savelkouls (78) en Ans Hagen (72)
trouwden op 7 september 1964 voor de
wet op het gemeenthuis van Breda en
hun kerkelijk huwelijk werd diezelfde
dag ingezegend in de Michaelkerk. Zij
wonen sinds 1 februari 1976 in de Bocht
in Princenhage. André is geboren in de
voormalige gemeente Ginneken en
Bavel en Ans werd in Arnhem geboren.
Toen zij vier jaar was verhuisden haar
ouders naar Breda. André heeft een
bouwkundige opleiding genoten, waar-
na hij een aantal jaren in de aannemers-
branche heeft gewerkt. Door het volgen
van een avondstudie PBNA klom hij op
tot betonbouwkundige. Hij werkte al bij
Adviesbureau Buckens op de Ginne -
kenweg toen daar op 1 mei 1962 Ans
werd aangenomen als secretaresse. “Ik
ben meneer Buckens tot op de dag van
vandaag dankbaar dat hij Ans heeft aan-
genomen”. Op haar beurt zegt Ans “dat
zij hem meteen een leuke jongen vond”.
Kortom, het klikte meteen. “In het week-
end gingen we uit en was ons favoriete
adres ‘Het Luifeltje’, in de Reigerstraat.
We kregen er veel vrienden en toen onze
trouwplannen bekend werden bood een
van de ge broeders Joosen aan de trouw-
koets te regelen. Dat de paarden in de
Igna tiusstraat op hol sloegen was wel
even spannend, maar de koetsier kreeg
hen gelukkig weer rustig!”

Bij ouders ‘ingetrouwd’
“Wij hebben eerst een tijd ‘ingewoond’
bij de ouders van Ans alvorens naar de
Marialaan te verhuizen. Nu wonen we
zeer naar onze zin al weer 38 jaar in de
Bocht. Je vraagt naar het geheim van50
Jaar getrouwd zijn? Daar kunnen we
kort over zijn: Geven en nemen, eerlijk
zijn en het voornaamste: elkaar nooit
laten vallen!”

Vakanties en hobby’s
“Ook tijdens ons werkzame leven, Ans
heeft 27 jaar bij Buckens gewerkt en ik
nog 39 jaar bij Rijkswaterstaat, hebben
we veel gereisd. Drie keer zijn we naar
Indonesië geweest, verder bezochten
wij onder andere Thailand, Oostenrijk
en ook Spanje was favoriet”. Beiden
beoefenen zij allerlei hobby’s: Ans

S.K.I.P. Back to School
Hallo jongens en meisjes, De zomervakantie is helaas weer voorbij, maar de
S.K.I.P. activiteiten gaan weer beginnen!

Om samen met jullie het nieuwe schooljaar in te luiden, organiseert S.K.I.P.
een back to school middag. 

Op zondag 14 september wordt de dorpswei (tuin Dreef 8) omgetoverd tot
een speelpaleis met voor ieder wat wils. Er zijn allerlei leuke activiteiten,
zoals kleine spelletjes, springkussens en creatieve activiteiten. We begin-
nen om 13:00 uur en om 16:00 uur  kunnen je ouders je weer komen ophalen. Om te zorgen voor een snelle inschrijving vra-
gen we je om je naam en telefoonnummer bij de hand te hebben als je het terrein op komt. Mocht er iets zijn, dan kunnen
we contact opnemen met je ouders. Voor meer informatie en alle foto’s van het afgelopen jaar kijk je op www.skipprincen-
hage.nl. 

Heb je nog vragen over deze fantastische middag? Dan kan je bellen met de SKIP-o-foon: 06 47 44 00 75 of stuur e-mail:
info@skipprincenhage.nl.Tot ziens, Tot SKIP!

houdt van filmen, fotograferen, tuinie-
ren, lezen en tekenen. André heeft een
eigen kamer voor het zelf afdrukken
van kleurenfoto’s, het ontwikkelen van
8mm films en later ook video’s. De
redactie wenst André en Ans een mooie
–voor hen verrassende- feestdag bij het
vieren van hun 50-jarig huwelijk.

Helma Raaijmakers

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. Fitness cen trum
Prinsenbeek, Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel.
076 - 541 69 69.
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
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 onder-
houd - Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49
- www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.

Riool verstopt?
Bad/keuken/toilet afvoer.

Tel. 06-38 93 42 56
www.deheusinfra.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
Gastouder Opvang Tuus Bij Suus! Flexibele
opvang bij mij thuis in Princenhage. Alle dagen
van de week van vroeg tot laat. Nog enkele
plaatsen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Voor meer info of een afspraak maken bel 06-52
19 19 74 of mail naar tuusbijsuus@ hotmail.com
GITAAR- EN PIANOLES hier in PRINCENHAGE!
Niet teveel noten, maar meteen aan de slag.
Toch het hele muzieksysteem leren kennen.
Gewoon een proeflesje aanvragen! Ga naar
www.gitaarlesjanbarten.nl of www.pianoles-
janbarten.nl of bel 076-5218074/06-152636 92
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

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

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

Houten Tuinhuisje Groot 2,5m x 2,5m 
Wat achterstallig onderhoud. Prijs € 50,- 
Kom vrijblijvend kijken na afspraak 
Tel. 076-521 46 39
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
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
Baby en Peuter kleding 2e hands, in zeer goede
staat en nog veel meer! Waar: A.s. zondag 7
sept. van 11.00 - 17.00 uur in de Koe,
Ambachtenlaan.
Garage te koop/te huur Wingerdstraat 18
(naast buurthuis de Meidoorn) 076 - 5209461 

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

Zuylen, uw uitvaartverzorger.
www.zuylen.nl  |  076 521 68 77
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Reünie Effense
basisschool 

Op zaterdag 13 september houdt RK
Basisschool Effen, voorheen H.
Moeder Godsschool, een reünie ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan. 

Het evenement  vindt plaats van
13:00 tot 17:00 uur in het schoolge-
bouw, Effenseweg 15. 

Iedereen die daar op school heeft
gezeten of gewerkt, is uitgenodigd. Er
zijn geen kosten aan verbonden,
behalve de eigen consumpties. 

Aanmelden is niet verplicht maar wel
handig voor de organisatie en kan via
reuniebseffen75jaar@gmail.com. 

Vooraankondiging reünie 
dansers Tiggelman

Op zaterdag 18 oktober organiseert
Tiggelman Dance & Events een reünie
ter gelegenheid van het 65-jarig
bestaan. 

Ook vieren ze dat ze 30 jaar op de loca-
tie aan de Slingerweg zijn gevestigd.

Iedereen die ooit bij Tiggelman heeft
gedanst, en dat zijn er velen uit
Princenhage, zijn van harte uitgeno-
digd. Het zal een feest van herkenning
zijn. 
Op de website 1-2dance.nl kun je meer
informatie vinden. 

Geboren in Princenhage

Wilt u ook een vermelding in deze rubriek? Stuur dan na de geboorte van uw kindje een mailtje naar de redactie
met daarin de naam en geboortedatum van uw kindje.

Kom langs voor onze ruime collectie hippe geboortekaartjes!

Rommelmarkt CC ‘t Aogje 7 september
Op zondag 7 september vindt van 11:00 tot 15:00 uur de jaarlijkse rommelmarkt plaats van Stichting CC
’t Aogje in gemeenschapshuis De Koe. 
De entreeprijs  van 1 euro komt ten goede aan de activiteiten van Stichting CC ’t Aogje. 

Wandel en Match bij Princenhof 12 september
Op vrijdag 12 september kun je om 10.00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een
praatje. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

70
Donderdag de gehele dag gesloten en vrijdag koopavond tot 19.00 uur

Mastbosstraat 80-82-84 Breda
Bromfiets/scooter-afdeling, tel: 076 - 5213372 • Fiets/Race/ATB-afdeling, tel: 076 - 5218752

Lease mogelijkheden: fiets / bromfiets / scooter

JANUS VAN NISPENben even weg naar...

NEW
2014

EUR03
NORM

€1899,-*
* EXCL. RIJKLAARMAAK- EN KENTEKENKOSTEN

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, schrijf nu in voor:
Jazzballet  klassiekballet  kleuter/kinderballet  hophop/streetdanse 

Tapdance  LatinMoves  Aeronetics  Modernballet

Zie www.cambre.nl voor alle info
Dreef 34a Breda  076 - 5218886 / 5200620



Balletschool Nana Vanderpluym
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06-250 756 64 na 18.00 uur.  Wijkblad
Princenhage verschijnt 40 maal per jaar
en heeft een oplage van 5550 ex.

Niets mag uit het Wijkblad worden
overgenomen zonder toestemming van
de redactie.

Schapen hard aan het werk voor Outdoor Brabant
Van 24 tot en met 28 september vindt
aan het randje van Princenhage weer
het grootste hippische outdoor event
van Nederland plaats: Outdoor
Brabant.

Maar liefst vier hippische disciplines
eventing, mennen, springen en dres-
suur met nationale en internationale
rubrieken staan op het programma. In
2014 is Outdoor Brabant opnieuw het
decor voor het Nederlands Kampioen -
schap Vierspannen en staan ook inter-
nationale rubrieken voor enkel- en
tweespannen op het programma.
Outdoor Brabant is al vele jaren een
graag en druk bezocht evenement.
Entree is alle dagen gratis. 

Terrein op orde
De organisatie is dan ook volop bezig
om het terrein in orde te brengen.

Alleen…. Hoe kom je met een grasmaai-
er op de onbereikbare plaatsen bij de
hindernissen? Niet! Maar… men heeft
er iets op gevonden! Laat een kudde
schapen los rondom de verschillende

hindernissen. Het zijn ruim honder
Kempische heideschapen die ervoo
moeten zorgen dat straks al het gra
rondom de hindernissen kort is. 

Armin Flore

De schapen grazen er lustig op los. (foto Armin Flore  

Week van het badminton
Badminton Nederland organiseert van
15 tot en met 21 september voor de
tweede keer de “Week van het
Badminton”. In deze week organiseren
badmintonverenigingen, verspreid
over het hele land, open dagen en
inloopavonden om iedereen die hier
belangstelling voor heeft, kennis te
laten maken met de badmintonsport. 

Stoer, snel en gezond
In Princenhage doen twee badminton-
verenigingen mee aan dit evenement.
Zij laten graag zien hoe stoer, snel en
gezond de badmintonsport is. Ook
laten ze zien hoe leuk en gezellig het is
bij een badmintonvereniging als
BCPrincenhage of s.v. Fier. Beide vereni-
gingen spelen in Sporthal de Doelen
(Doelen 7). Badmintonvereniging
BCPrincenhage opent haar deuren op
maandag 15 september; s.v. Fier doet
dit op woensdag 17 september. Beide
avonden starten om 20:30 uur voor

belangstellenden vanaf 16 jaar d
graag eens een shuttletje willen slaa
Ben je nog geen 16 jaar? Dan ben je o
maandagavond welkom b
BCPrincenhage van 19:15 tot 20:15 uu
en bij s.v. Fier op woensdagavond va
18:00 tot 19:00 uur. 

Hartelijke ontvangst
Welke avond of welke vereniging je oo
kiest; er staat altijd iemand klaar om j
hartelijk te ontvangen en te introduce
ren. Neem sportkleding, zaalschoene
een badmintonracket en een waterfle
mee. Leenrackets zijn indien nodig aan
wezig. Voor meer informatie kun je ee
kijkje nemen op de websites: www.bcp
rincenhage.nl of www.svfier.nl. 
Aanmelden kan voor de maandag
avond bij: secretaris@bcprincenhage.
of voor de woensdagavond bij: a.bee
mans@casema.nl.

Graag tot ziens op 15 of 17 september  

BCPrincenhage en sv Fier tijdens de “Battle van Princenhag  

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:
cjafoesenek@ziggo.nl 

Carlo Foesenek, Ben Sprenkels en Jurgen Quaars

Bagvensestraat 89 T 076 5144263
4839 AE Breda F 076 5148580
cees@hoekszonwering.nl M 06 42020017

Leverancier van:

• Rolluiken

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering

• Heditex horren en hordeuren

• Reparatie en onderhoud van uw

zonwering en rolluiken.

• Voordeur luifels

Een (dreigend) juridisch probleem, privé of zakelijk?

Een advocaat nodig? Gebruik maken van het gra-

tis spreekuur?

Bel of email mr. Wijnans, werkzaam in Breda

(Princenhage) en Dongen.

Ga naar de onderstaande website voor verdere

informatie. 

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

advocaat
Heilaarstraat 172
4814 NR Breda 

T: 076- 88 70 815
E: info@wijnansadvocaat.nl

I:  www.wijnansadvocaat.nl 
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