
De laatste jaren heeft het Princen -
haags Museum de tweede helft van
het jaar tentoonstellingen opgezet
over een straat in Princenhage. Na de
Mastbosstraat en 't Kerkstraatje is nu
de Dreef aan de beurt. 

Prinselijk
Prins Willem II (1626-1650) liet in 1646
een nieuwe weg aanleggen als verbin-
ding tussen zijn jachtterreinen in het
Liesbos en het Mastbos. De Dreef
vormde daarvan een belangrijke scha-
kel tussen de al bestaande weg naar
het Liesbos (nu Liesboslaan) en het
Mastbos (nu Dr. Batenburglaan).
Willem II volgde in 1647 zijn vader op.
Van de Dreef heeft hij niet veel gebruik
kunnen maken, want na een jachtpartij
in 1950 kreeg hij koorts en overleed in
november aan de pokken. 
Acht dagen na zijn overlijden werd zijn
opvolger geboren. Deze Willem III
(1650-1702), vanaf 1688 tevens koning
van Groot-Brittannië, moet de Dreef
vaak gebruikt hebben, want hij ver-
bleef geregeld in Breda en was een fer-
vent jachtliefhebber. Deze dreef kan
dan ook gerust een prinselijke route
genoemd worden. Met dit in het ach-
terhoofd heeft het Princenhaags
Museum een tentoonstelling ingericht
waarin de geschiedenis wordt belicht.
Maar de oude en nieuwe bewoners
worden zeker niet vergeten.

Bedrijvig
Aan het begin van de 20e eeuw was de
Dreef aan beide zijde beplant met
bomen en de tram van de Zuid-
Nederlandsche Stoomtramweg-Maat -
schappij (ZNSM) reed door de Dreef op

weg naar de Belgische grens. De firma
Nooren, aannemer en meester timmer-
man (later Nooren-Van den Avoird),
had en heeft er nog steeds een bedrijf.
Bakkerij Lips bakt er al 150 jaar brood.
De Dreef had cafés, slagers, bakkers,
transportbedrijf, busbedrijf, melkfa-
briek, drukkerij, schoenmaker en
schoenwinkels, verfhandel, fietsenma-
ker, sauna, kruidenier, zadelmaker,
architect, drogisterij, huishoudelijke
artikelenwinkel, horlogemaker, vishan-
del en rokerij, kolenboer, cafetaria’s en
keukenzaak. Daarnaast was er het
postkantoor, later tuinbouwschool, en

een huisarts, later pastorie. Vele oudere
bewoners uit Princenhage hebben hun
eerste onderwijs gekregen in de ‘oude
kasten’. Ook de eerste school van
Princenhage was vanaf 1648 in de
Dreef. Kortom: een straat met veel
bedrijvigheid. 

Open
Nieuwsgierig geworden? Zaterdag 13
september en zondag 14 september is
de tentoonstelling toegankelijk voor
publiek van 13:00 tot 17:00 uur. Adres:
Princenhaags Museum, Haagweg
334bis.

De Dreef, een prinselijke route met vorstelijke allure
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
Liesbosstraat 26 te Breda

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

Vraagprijs 
€ 325.000,-- k.k.

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

Gertrudislaan 21
4841 XH Prinsenbeek

Dreef 3b • tel. (076)5144579



2 9

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 13/14 september. Nationale
Ziekendag Zonnebloem.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Heinz Baart.
Het Martinuskoor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Pa en Ma Theeuwes.

  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
Kerkdienst zondag 14 september 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
Mw. Van der Zee-Vroegindeweij voor-
gaat. Aanvang 10.00u. 
Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er geen Kinderkerk of
crèche. Volgende week 21 september
zijn de kinderen weer van harte wel-
kom bij Tamara en Nathalie.
Lezing empathie 
Woensdag 17 september houdt ds.
Saskia van Meggelen in het kader van
Vorming en Toerusting een inleiding
over empathie. Empathie is het vermo-
gen om je in te leven in een ander.
Vanuit geloofsperspectief gaat het er
ook om in het verhaal van de ander het
verhaal van God te ontdekken. Zij zal er
niet alleen over vertellen, we gaan het
ook met elkaar oefenen. De avond is
voor belangstellenden. Bent u, ben jij
actief in bezoekwerk namens de kerk,
dan is het zeker de moeite waard om te
komen. Vanaf 19.45u. staat de koffie
klaar. Aanvang: 20.00u. in het
Kerkenhuis van de Johanneskerk.
Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag-, dinsdag- en donderdag-
morgen van 09.30 tot 12:00 u.. De
Straatraad komt bijeen op woensdag-
morgen van 09.30 tot 11.30 u.. 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

  

 

Dienstverlening

B   

  

  

 

  

  

Martinuskerk

J

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.

In memoriam Leo Touw
In de vroege middag van 25 augustus is Leo Touw, de laatste verzetsstrijder van de Vloeiweide, op 87-jarige leeftijd over-
leden. Het getuigt van liefde en respect dat zijn zoon Han tijdens de druk bezochte crematie, in aanwezigheid van de
stichting Vloeiweide, zei: “Papa, ik lijk steeds meer op jou”. Weliswaar wees hij naar zijn hoofd, alsof alleen zijn kale kruin
daarmee van doen had. Maar tijdens de plechtigheid zei Han Touw ook dat hij zijn vader beter had leren kennen door het
boek ‘Het verbeten verzet op de Vloeiweide’. De oud-verzetsman was 14 jaar toen zijn broer Henk in 1940 de Duitsers op
allerlei manieren een hak zette.
Leo Touw was emotioneel èn nuchter. De emoties staken de kop op als hij dacht aan hoe tuberculose het ouderlijk huis
bezocht had, de dood van menige broer en zus ten gevolge. In gesprekken over de Vloeiweide konden bij Leo de tranen
over de wangen biggelen. Dat was zijn verbondenheid met het verleden. Bij de herdenking, die dit jaar voor de 70ste keer
zal plaatsvinden, stond Leo Touw als een boom met stevige wortels het verkeer te regelen. Dat was Leo Touw als lid van
het Princenhaagse Mannenkoor en ‘Manusje van alles’, zoals hij zelf beweerde van de flatraad aan de Grote Houw, met
zijn trouw aan het heden. Zo lang Gonny erbij was kon hij nuchter zijn. Zonder
bedenkingen verhuisden zij van Princenhage naar de Grote Houw. De flat paste
beter bij hun leeftijd dan het huis aan de Haagweg 343 met timmerwerkplaats,
zendstation, zendmast enz. 
Han Touw zei: “Papa, je kunt nu gerust zijn. Je bent nu bij je Gonny.”
Rinie Maas

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar wim nooren

dreef 63 - 4813 ee breda

toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

nooren van der avoird
Méér dan 80 jaar comfort

en zekerheid

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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Proeflessen damesfitgym sv FIER
Op donderdag avond is een groep
dames actief bezig  met sportlessen
gericht op verbeteren en behoud van
de conditie. We bieden ieder die
belangstelling heeft aan om in een
gezellige sfeer iets aan de conditie te
komen doen. De gehele maand sep-
tember kan men gratis meedoen aan
proeflessen. Zodoende kunnen aspi-
rant leden kijken of het gebodene aan-
sluit bij hun wensen en behoeftes. In
samenspraak met de nieuwe docente
zal bekeken worden hoe de lessen zul-
len worden gaan ingevuld. De lestijd is
van 19.30 uur tot 20.30 uur in de gym-

zaal van Basisschool De Eerste Rith aan
de Hovenierstraat 54. Nodig hebt u
alleen gemakkelijk zittende kleding
waarin u vrij kunt bewegen en sport-
schoenen.
Dus hebt u belangstelling voor deze
proeflessen kom vrijblijvend een aantal
avonden in september meedoen.
Mocht u enige beperkingen hebben bij
het bewegen, dan zal de docente
samen met u kijken wat er in uw geval
wel tot de mogelijkheden behoort.
Voor meer informatie kijkt u op onze
website: www.svfier.nl  of belt u met
Els Schrik 076-5217659.

Enerverend muziekspektakel op het podium
van het Chassé theater

Nationale 
ziekendag de
Zonnebloem

Nationale ziekendag de Zonnebloem
In 1974 werd ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Zonnebloem
de eerste Nationale Ziekendag georga-
niseerd. Sindsdien staat jaarlijks de
tweede zondag in september in het
teken van de Nationale Ziekendag.
Op die dag wil de Zonnebloem de dia-
loog tussen zieken en gezonden sti-
muleren, zodat er meer begrip voor
elkaar ontstaat. Het uiteindelijke doel
is een samenleving waarin zieken en
gezonden met en niet naast elkaar
leven.

Zieken en gezonden kunnen veel van
elkaar leren. Als aan beide zijden de
bereidbaarheid bestaat om hierover
serieus van gedachten te wisselen, dan
kunnen zieken en gezonden elkaar
echt ontmoeten en hand in hand ver-
der gaan. De Nationale Ziekendag is
een dag waarop iedereen wordt uitge-
nodigd om na te denken over wat ziek
of gezond zijn betekent in ons leven.
Elk jaar wordt er een thema uitge-
werkt.

Dit jaar is het thema: ER KAN ZOVEEL
MEER DAN JE DENKT.
Wellicht kunnen we op deze Nationale
Ziekendag de moeite doen elkaar te
zien en naar elkaar om te zien en kun-
nen we elkaar als mens tot steun of
troost zijn. U wordt van harte uitgeno-
digd om op zondag 14 september de
eucharistieviering in de Sint Martinus -
kerk bij te wonen, die in het teken staat
van de Nationale Ziekendag. Aanvang
11.00 uur .Voorganger Heinz Baart. 

Namens de Zonnebloem afdeling
Princenhage: Nelly van Fessem 

CLUB Illusion
Meteen na de muzikale voorstelling
SPARKLES in 2012 was er al vraag naar
kaarten voor de volgende show. Nu is
het zover. De kaartverkoop voor de
nieuwe, spectaculaire muziekshow
CLUB Illusion is van start gegaan. Deze
show slaat de vorige op ieder gebied.
Zorg er dus voor niet te laat te zijn met
de aanschaf van toegangsbewijzen. Bij
SPARKLES zijn velen teleurgesteld toen
zij te horen kregen dat de zaal geheel
uitverkocht was. 

De producente van deze show, Bea
Hakkens, had zich al tijdens SPARKLES
voorgenomen dat haar nieuwe show
heel anders zou moeten zijn. Veel meer
spektakel, show en glamour, naast
meer hedendaagse muziek. Dat is haar
gelukt. CLUB Illusion heet de nieuwe
show, die zoals de naam aangeeft, zich
afspeelt op straat voor en binnen in de
nachtclub CLUB Illusion.

Stad en land heeft de producente afge-
reisd om de juiste artiesten te vinden
die in staat zijn dit concept in te vullen,
samen met de zangers en zangeressen
van Zjo!On die iedere woensdag repe-
teren in Tramzicht ’t Zwaantje in
Teteringen. Dat is haar gelukt. CLUB
Illusion is een opzwepende muziek-
show geworden met een cast van bijna
100 artiesten. Zij nemen de bezoekers
mee naar het rauwe leven op straat,

waar alle menselijke emoties in hun
harde werkelijkheid te zien zijn. Maar
ook naar de plek waar even afstand
genomen kan worden van de harde
werkelijkheid: een nachtclub vol glitter,
glamour en showgirls in veren. Besef
echter wel dat in de nachtclub veel een
illusie is. Daarom CLUB Illusion. 

Val van de ene in de andere verbazing.
Ervaar deze show als een achtbaan vol
emoties. Prachtige muziek, opzwepen-
de dansnummers, ontroerende kinde-
ren, verrassende decors en een glitte-
rende glamour aankleding brengen de
bezoekers in vervoering. 

Naast zangers, muzikanten en show-
dansers zijn op het toneel onder meer
ook prachtige paarden en ronkende
motoren te bewonderen. De vraag naar
kaarten voor de volgende show zal na
afloop van CLUB Illusion nog groter zijn
dan na SPARKLES.

Muziekspektakel CLUB Illusion, zater-
dag 15 november in het Chassé theater
te Breda; aanvang 19.30 uur.
Toegangskaarten (besproken zitplaats
inclusief garderobe en consumptie in
de pauze) verkrijgbaar voor 15 euro via
het Chassé theater,  info@zjokoor.nl en
leden van enkele deelnemende organi-
saties (Zjo!On, Novavoices, SWING,
Tiggelman Dance Masters, Hofkapel
Nooitgedagt).

Rithsestraat 30, 4813 GX Breda
Telefoon: 076 5219320

Café-restaurant Het Roode Hert

Tijdens open monumentendag is er in het 
Roode Hert een expositie van oude foto’s van
halte van de stoomtram Het Roode Hert.

Ook zijn er foto’s van ander Princenhaags
transport van vroeger.

Verder kunt u onder het genot van een heerlijk
kopje koffie het boekje met de geschiedenis
van de oudste herberg van Princenhage en
Breda voor een superaanbieding kopen met
daarin ook een hoofdstuk over het transport

uit vervlogen tijden. 

U bent van harte welkom,
de toegang is gratis!

Haagsemarkt 34-35, 4813 BB Breda

JANSSEN

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
t/m 27 SEPTEMBER

50% korting op:
• HP cartridges

• kantoor artikelen
• Rokersbenodigdheden 
(uitgezonderd filter hulzen)

• wenskaarten
• zoetwaren

VANAF 29 SEPTEMBER 
DEFINITIEF GESLOTEN!
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Kledingbeurs Breda 13 september
Voor de negende maal wordt op zaterdag 13 september van 8.30 tot 12.00 uur in Gemeenschapshuis De Koe de kleding-
beurs Breda gehouden. Er zal tweedehands kinderkleding en speelgoed worden aangeboden. De toegang is gratis. 

www.kledingbeursbreda.nl

Straatvolleybaltoernooi 13 september
VC ’t Aogje organiseert voor de 2e maal het straatvolleybaltoernooi op de Dorpswei.  Twaalf teams nemen het deze dag
tegen elkaar op. De eerste wedstrijden starten om 12:00 uur en naar verwachting zal om ongeveer 17:00 uur de prijsuit-
reiking plaats vinden.         www.vctaogje.nl

Opening kunstgrasveld Groen-Wit 13 september
Na vele jaren voetballen op een veld wat hoofdzakelijk bestond uit zand, kan Groen-Wit in het nieuwe seizoen gaan spelen op
een kunstgrasveld met ook nieuwe veldverlichting. De officiële handeling zal gebeuren door oud lid, dhr. Kees Rijvers. Het vol-
ledige programma op 13 september is als volgt : 16.00 uur: presentatie meisjesvoetbal op het kunstgrasveld 16.30 uur: wel-
komstwoord voorzitter en toespraak wethouder 16.35 uur: officiële handeling door dhr. Kees Rijvers 16.40 uur: openingswed-
strijd 40 E-pupillen - selectie Groen-Wit 17.15 uur: gezellig samenzijn www.rksvgroenwit.nl

K.B.O. Breda-West Rikken en Jokeren 13 september
Zaterdag 13 september is weer een gezellige kaartmiddag bij KBO Breda-West. U hebt de keuze tussen rikken en jokeren
volgens onze regelementen. Uiteraard zijn er weer enkele prijsjes beschikbaar. Locatie: Steunpunt Princenhof Princentuin
1 Tijd: zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur. Kosten: 2 euro incl. koffie of thee. Niet leden 4 euro.

Zomercarnaval CV Simpel 13 september
Zaterdag 13 september om 20:00 uur is het weer tijd voor het c.v. Simpel Zomercarnaval! De start van het
carnavals(bouw)seizoen wordt weer gevierd met medewerking van onder andere: B.B. de Bielopers, Bentzat, de
Biermagneten, de Meikevers, Leuq, Noggus en Tjongejonge. Ondanks dat c.v. Simpel is verhuisd naar een nieuwe bouwloca-
tie, vindt het zomercarnaval nog steeds plaats in de oude bouwlocatie aan het Oudlandstraatje 26 in Effen! www.cvsimpel.nl

Open Monumentendag 13 & 14 september
Open Monumentendag heeft in 2014 als thema ‘Op Reis’. De gemeente Breda heeft dit jaar een bijzonder programma samen-
gesteld. In meer dan dertig panden in de binnenstad en in Princenhage zullen op zaterdag diverse activiteiten plaatsvinden.
Historische bussen brengen u naar de voormalige Tramremise Princenhage, van waaruit overdag en ‘s avonds een Duik in de
Tijd kan worden genomen door jong en oud. Op zondag is er een doorlopend activiteitenprogramma in de Grote Kerk en in de
Tramremise Princenhage. Deze dag kunt u ook diverse fiets- of wandeltochten maken. Meer informatie vindt u elders in het
wijkblad en het volledige programma op: www.openmonumentendagbreda.nl

Back to school-speldag SKIP 14 september
Op zondagmiddag 14 september is de Back to school middag van S.K.I.P.. De Dorpswei zal worden omgetoverd tot een
speelpaleis met voor ieder wat leuks. Er zijn allerlei leuke activiteiten, zoals spelletjes, springkussens en creatieve activitei-
ten. Voor alle basisschool kinderen uit Princenhage. De middag begint om 13.00 uur en om 16.00 uur kunnen de ouders de
kinderen weer op komen halen. www.skipprincenhage.nl

pen dag Tennispark 14 september
Iedereen is van harte welkom om op zondag 14 september van 12.00 tot 16.00 uur aan de Rithsestraat een kijkje te komen
nemen waar het nieuwe Tennispark gerealiseerd moet worden. Je kunt dan zien hoe de locatie eruit ziet en hoe de banen
en het clubgebouw gesitueerd gaan worden. Leden van de initiatiefgroep zullen je daar rondleiden en u kunt dan ook al
uw vragen kwijt en mocht je het nog niet zijn lid worden van de vereniging.   www.tennisparkprincenhage.nl

Bingo in Westerwiek 17 september
Op woensdagmiddag 17 september houdt de werkgroep activiteiten weer een bingo met mooie prijzen. Aanvang bingo
14.00 uur zaal open om 13 u 30. Er worden 8 rondes gedraaid voor ¤ 5,00 en een koopronde voor ¤ 1,00. Na de bingo kunt
u friet met een snack blijven eten. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen kunt u bellen met Jan
Verstraeten 06.53978571.

Princenhage zorg voor elkaar 17 september  
Bij Mediplus, Ettensebaan 27 wordt van 9.00 uur tot 17.30 uur een leerzame en interessante dag georganiseerd voor ieder-
een die mobiel wil blijven. Loopt u met rollator; uw rem(men) word(en) gecontroleerd, er wordt gekeken of de juiste hoog-
te is ingesteld en u kunt gebruik maken van de oefenbaan waarbij u advies kan krijgen. Ook kunt u uw scootmobiel laten
nakijken. 

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

I.v.m. Monumentendag zullen de museumwijnen 
rood, wit en rose op de wijnkaart komen te staan bij Don Qui-John 

en natuurlijk te koop zijn bij La Barrique.

Elke wijnfles levert een donatie op voor het Princenhaags museum.

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

OPEN MONUMENTEN DAG PRINCENHAGE
PRINCENHAGE SOUVENIRS:

BOEK; Princenhage in oude ansichten........... 19,99 
MAGNEET; Princenhage  ................................2,99
SLEUTELHANGER: Princenhage....................2,99 
LEPELTJE; Princenhage....................................3,99 
VLAG; Princenhage (groen/wit)......................15,00 
POSTZEGEL; Princenhage 10 stuks ................7,00 
MOK; kerk Princenhage ..................................5,00 
KAARS; kerk Princenhage ................................5,00
Ansicht Princenhage GRATIS voor iedere klant!

Wij zijn met vakantie Wij zijn met vakantie 
van 26 september t/m van 26 september t/m 

11 oktober a.s.11 oktober a.s.
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OPEN MONUMENTENDAGEN IN PRINCENHAGE
Op zaterdag 13 en zondag 14 september
zijn de jaarlijkse open monumentenda-
gen. Dit jaar is het thema ‘Op reis’,
waarin Princenhage en dan met name
de Princenhaagse remise aan de
Mastbosstraat een centrale rol speelt.
De oude tramremise (vanaf 1890 werk-
plaats van de Zuid-Nederlandsche
Stoomtramweg-Maatschappij (ZNSM),
is voor de eerste en laatste keer te
bezichtigen. Van 11.00 tot 22.00 uur
wordt daar op zaterdag een familie-
speurtocht met de titel ‘Duik in de tijd’
georganiseerd, die langs verscheidene
monumenten in Princenhage leidt. Het
start- en eindpunt is de tramremise.
Historische bussen rijden iedere tien
minuten tussen de Oude Vest en de
tramremise Princenhage. Op zondag
tussen 11.00 en 16.00 uur is de remise
ook open voor publiek en kunt u genie-
ten van muziek, kunst en theater.

Op zaterdag is de Martinuskerk van
11.00 tot 17.00 geopend. Wellicht gaat u
op vakantie in het buitenland oude ker-
ken bekijken, terwijl u nog nooit onze
monumentale kerk uit de 16de eeuw
met zijn prachtige glas-in-loodramen
van binnen heeft gezien. Desgewenst
kunt u deelnemen aan een rondleiding.
Tevens krijgt u de mogelijkheid onder
begeleiding de Martinustoren te
beklimmen. Vanaf half twaalf is er
ieder uur een torenbeklimming, waar-
bij u, eenmaal boven gekomen, een
prachtig uitzicht over de omgeving
heeft. De Johanneskerk aan de Dreef is
in 1819 door de 97 hervormden die
Princenhage toen telde, in gebruik
genomen. Deze Waterstaatskerk is van
11.00 tot 17.00 uur geopend, evenals de
pastorie, Dreef 7, waar een zoon en een
dochter van het domineesechtpaar
Coolsma over de bewogen oorlogspe-
riode van de pastorie vertelt.

De protestante begraafplaats Haag -
veld, is 1829 in gebruik genomen. Deze
is tussen 11.00 uur en 17.00 geopend.
Op de begraafplaats is een -niet bege-
leide- wandeling uitgezet met als
thema ‘de laatste reis’. In Villa ‘de
Haghe’, Haagweg 339, wordt u door
Henk de Kroon de geschiedenis van het
pand verteld, afgewisseld met ieder
uur een kort concert. De Maycrete -
woningen in de Sint Maartenstraat zijn
in 1946 gebouwd als noodwoningen.

Zij zouden er in oorsprong maar tien
jaar staan. Nu bijna 70 jaar later, staan
ze er nog. Er zijn op zaterdag doorlo-
pend rondleidingen. Boerderij ‘ het
Peerdeke’, Heilaarstraat 235, stamt uit
de 17e eeuw. De familie Lambregts leidt
u rond en vertelt over de geschiedenis
van dit pand, waarna u tevens kunt een
zelfgemaakte wijn kunt proeven. Villa
Princeville, Liesboslaan 57, werd in 1909
betrokken en heette destijds Villa
Palmyral. In de jaren vijftig van de vori-
ge eeuw werd de villa wegrestaurant
Princeville. Vanaf 2006 zat het hoofd-
kantoor van Princess in het pand, dat
onlangs naar Tilburg is verhuisd. In het
pand zal ieder uur een kort concert
gegeven worden.

Vanuit Haagsemarkt 11, in 1777
gebouwd door de laatste schout van de
Heerlyckheid ’s Prinsenhage, Jan
Adriaan Rijcken, (nu tante Betsie) zal
architect Lukas Ruijs niet alleen de
geschiedenis van dit pand vertellen,
maar ook steeds met kleine groepjes
een rondleiding op de monumentale
Haagsemarkt geven. In de remise treft
u een folder aan, waarin alle deelne-
mende Princenhaagse ondernemers
op zaterdag een bijzondere aanbieding
hebben. Zowel zaterdag als zondag is
in het Princenhaags museum de ten-
toonstelling over de Dreef te bezoeken,
waarover elders in dit blad meer.

Helma Raaijmakers

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrennersen andere fietsliefhebbers is er nu de
Wieler Workout. De les duurt 1 uur en bestaat uit
30 minuten Krachttraining, ge volgd door 30
minuten Spinning. Het hele lichaam wordt
getraind, maar de nadruk ligt op rug, benen en
billen.  Kijk voor meer informatie op fitnessprin-
senbeek.nl. Fitnesscentrum Prinsenbeek,
Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel. 076 - 541 69 69.
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
HELENDE BEWEGINGEN Al eeuwen lang wer-
ken mensen in India en China met oefeningen
die kunnen helen. Bent u benieuwd en wilt u
een proefles mee doen: Er is yoga pls op ma
avond, di ochtend/avond, wo avond. Qigong
(Chinese helende beweging) is op vrijdagoch-
tend. Info: www.xingfubreda.nl, tel. 065-522 81
36 en 06 10 49 40 41 Tot ziens op de les!

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 - 511 789
71 - www.fransvandun.nl Kijk voor meer pakket-
ten op onze website: www.fransvandun.nl
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knel-
lende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek
in het plafond, de wc
die steeds maar door-
loopt... 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.

Riool verstopt?
Bad/keuken/toilet

afvoer.
Tel. 06-38 93 42 56
www.deheusinfra.nl
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Dirigent Cecilia: “Er zit meer in mijn lijf dan ik verwacht had”
In januari sprak ik met Geert Schrijvers.
De dirigent van Cecilia had een missie:
“ik ga me voorbereiden op het lopen
van 3 halve marathons”. De reden:
financiële steun voor zijn orkesten
(waaronder Cecilia)  vanwege bezuini-
gingen. Hoe zou het nu zijn met Geert?
Loopt het nog op schema en wanneer
gaat een en ander gebeuren? Ik vond
het de hoogste tijd Geert weer eens op
te zoeken. En dus spraken we op
woensdag voor de repetitie met Cecilia
af. Het feit dat Geert er behoorlijk afge-
traind uit zag bij de begroeting stemde
me meteen hoopvol….

Blessureleed
Het gaat zichtbaar goed met Geert. Ik
zie hem nog staan voor een volle zaal
tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Koe
in januari 2014. Geert had een medede-
ling aan de aanwezigen. Hij pakte ach-
teloos een sporttasje tevoorschijn met
daarin sportschoenen. Geert kondigde
aan om 3 halve marathons te gaan
lopen om zijn orkesten financieel te
willen steunen. Je voelde destijds het
respect in de zaal, maar ook de twijfel.
Geert, weet je het zeker? En nu… 9
maanden later gaat het bijna gebeu-
ren. Geert is er bijna klaar voor. Maar
heel erg simpel ging het allerminst. Er
was geen probleem met de motivatie.
Geert kreeg een nare blessure. Begin
juni kreeg Geert een ontsteking in

beide achillespezen waardoor hij een
maand uit de roulatie lag. Daarna heeft
Geert meer begeleiding gezocht en de
trainingen weer hervat. Wat dat betreft
heeft hij “een goede” aan zijn voorzitter
Rob Noorland.  

Programma van Geert
Vanwege de blessure is het voornemen
om de halve marathon van Stockholm
te lopen niet uitgekomen. Maar Geert
heeft vastgehouden aan zijn voorne-
men en staat op het punt om zijn
belofte in te lossen. Afgelopen zondag
liep Geert als voorbereiding de “Ten
Miles” (16 ½ km) in Tilburg in de tijd van
1:53. Geert is er dus klaar voor en begint
de 3 x 21 kilometers op 5 oktober met
de Singelloop. Op 20 september volgt
dan de vreemde eend in de bijt: “Run
for peace” in Den Haag. Deze loop is
echter geen 21 kilometer. En dus rent
Geert na de finish door naar Poeldijk; in
totaal 21,6 kilometer. De laatste loop
van Geert is de halve marathon van
Brabant in Etten- Leur. 

Natuurlijk vroeg ik Geert naar zijn
ambities op het gebied van hardlopen
na het voltooien van zijn missie. Geert
zegt “tot nu toe is 18,65 km het verst
wat ik heb hardgelopen. Ik heb geleerd
dat er veel meer in dat oude lijf zit dan
ik verwacht had. Weet je, muziek, mijn
dagelijkse bezigheid, speelt zich af in

de hersenen. Hardlopen is echt op de
aarde, dat is prettig. Ik wil fit blijven en
in conditie. Ik wil niet terugvallen.
Daarnaast vraag ik me af of er nog
meer in zit. Ik heb nu de ambitie om
een grote marathon te lopen zoals
Londen of New York. Ik heb ook geleerd
dat ik graag een punt op de horizon wil
zetten, een doel wil hebben. 
Dat klinkt alsof Geert een nieuwe mis-
sie heeft. Maar vooralsnog moet de
eerste missie nog voltooid worden.
Geert houdt een weblog bij op de site
van Cecilia: www.ceciliaprincenhage.nl.
Hierop schrijft hij zeer vermakelijk over
zijn belevenissen. 
U kunt Geert ook nog steeds spon-
soren. Hoe dat moet staat uitgebreid
op de site van Cecilia.  
Het verdient hoe dan ook respect dat
Geert zover is gekomen. We wensen
Geert dan ook heel veel succes toe. 

Armin Floren

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.
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