
Het loopevenement Tien van ’t Aogje is
in tien jaar tijd uitgegroeid tot een eve-
nement van formaat in Princenhage. In
2005 zorgde John Lips ervoor dat de
Tien van ’t Aogje het levenslicht zag.
Het was ook nu weer volle bak op de
Haagsemarkt. Het weer was prima, de
organisatie stond als een huis, inschrij-
vingen, vrijwilligers, entourage en
publiek genoeg. Alle ingrediënten
waren ruimschoots aanwezig voor een
geweldig evenement. Er was zelfs een
gouden paralympische medaillewin-
naar onder de deelnemers.

5 kilometer
Om 13:00 uur startte de 5 km. Maar
liefst 171 mannen en 142 vrouwen ver-
trokken hier. Eén rondje was precies 2 �
km. Het was heel erg opletten voor
speaker Peter van Gastel, want al na
zo’n 8 minuten kwam de nummer één,
Björn Koreman, voor de eerste door-
gang langs. En zoefffff, weg was hij
weer voor zijn tweede ronde.
Ondertussen kwamen de vele
Princenhagenaren die meeliepen
onder luide aanmoedigingen van het
publiek in hun eigen tempo voorbij.
Het geheel werd, doorspekt met de
nodige humor, aan elkaar gekletst door
Peter van Gastel en voorzitter Peter van
der List. 
En daar was opeens de winnaar Björn
Koreman in een tijd van 15:26. Hij ves-
tigde daarmee een parcoursrecord.
Tweede werd Stef Dirks in 17:05, de
derde plaats was voor Mitchell van
Oudenaard in 17:05. 

10 kilometer wedstrijdloop
Een minuut of 6 voor de tien kilometer

startten de wheelers. Met dit keer een
bijzondere deelnemer, Kenny van
Weeghel. Kenny heeft goud op zak bij
de paralympische spelen, is 4 maal
wereldkampioen en 2 maal Europees
kampioen. Al die titels zijn echter
behaald op korte afstanden (100, 200
of 400 meter). 

Met de tien kilometer kon hij ook héél
goed overweg. Zes minuten later start-
ten de lopers dus en daar kwam Kenny
al voor de eerste doorgang. Hij moest
vol in de remmen om niet op de laatste
starters te botsen! 

Bij de lopers ging (net als vorig jaar)
Colin Bekers als een speer. De vraag
was of hij het record zou halen, maar
dat lukte nét niet. Hij finishte in een
tijd van 31:06, gevolgd door Rob Maas
in 32:17. Derde werd Princenhagenaar
Michiel van Nispen in 33:00. Kenny van
Weeghel kwam over de streep in 23:55. 

10 kilometer prestatieloop en familie-
loop
Vele Princenhagenaren liepen de 10
kilometer. En opeens zagen we daar
ook Geert Schrijvers, de dirigent van
Cecilia. Hij was aan het “uitlopen”. De
dag ervoor voltooide hij immers zijn
eerste halve marathon. Ieder ging voor
zijn eigen topprestatie, of dat nu 36
minuten (de winnaar) of 1 uur 13 minu-
ten was (nummer laatst). 
De familieloop was weer een geweldi-
ge afsluiter. Gezelligheid troef. Het
groen van Sinte Maerte was bovenge-
middeld goed vertegenwoordigd. Het
leek de enige school in Princenhage. 
De complimenten gaan uit naar de
organisatie. Voorzitter Peter van der
List bedankte met name de ruim 60
vrijwilligers en de sponsors. “Zonder
hen geen Tien!” En zo is het. De foto’s
vindt u op onze facebookpagina, te
bereiken via www.wijkbladprincenha-
ge.net  Armin Floren 

Geweldig jubileum Tien van ’t Aogje
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 24 te Breda

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

Vraagprijs 
€ 635.000,-- k.k.

‘Deelnemers aan de 10 kilometer prestatieloop. Foto: Armin Floren.’ 

Princenhaagse 

bonnenregen

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

Aanbieding geldig t/m 30-09-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 04-10-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Haagweg 435 • 4813 XD  BREDA • Tel. 514 33 20 • princenhage@readshop.nl

Zuidam amaretto liqueur
(Baarle Nassau)

normaal 14,95 nu 12,95

#

#

#

#

#

#

#

#

Geldig t/m 30-09-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Keukendoek ruit
Antraciet beige of blauw 1,79     1,29

Bijpassende theedoek
1,39     0,99

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098

076-5147469 • info@marijkeshaaridee.nl • www.marijkeshaaridee.nl

Dinsdag t/m vrijdag

8.30 uur tot 17.30 uur

Zaterdag 8.00 tot 16.00 uur

Kom gerust eens langs voor een advies.

Geldig t/m 04-10-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Dreef 17 Breda Open vanaf 07.15 uur

Openingstijden:

25% kor-

Barry en Claudia Nouwens

Haagsemarkt 10

4813 BA  Breda

076-8895117

kjprincenhage@gmail.com

Verse filet NL
206876
EG Dreef 45, 4813 ED Breda

Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

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
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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. 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 27/28 september. 26ste zon-
dag door het jaar. Zondag 11.00 uur.
Oecumenische viering met als voorgan-
gers dominee Saskia van Meggelen en
pastor Henny Spooren-Schaart. Elke
donderdag is er om 9.00 uur een och-
tendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere
intentie.
Eerste week van oktober: Mariaweek
Wo. 1 oktober 9.00 uur Rozenkrans gebed
aan de Moerdijkse Postbaan in het
Liesbos. Do. 2 oktober 9.00 uur: Viering in
de Martinuskerk. Vr. 3 oktober 9.00 uur:
Viering in de H. Moeder Gods kerk in
Effen, van waaruit vertrokken wordt naar
Zegge, waar pastor Jan Steenoven de
groep ontvangt. Volgens Brabantse tradi-
tie sluiten we de dag af (rond 13.30 uur)
in café Kerkzicht met een kopje koffie en
een warm worstenbroodje. In verband
met vervoer en reservering in Kerkzicht
wordt u verzocht zich voor deze dag aan
te melden bij het secretariaat van de
Nazarethparochioe (076-5213873. Ma. 6
oktober 19.30 tot 21.00 uur: Gespreks-
 avond onder leiding van Edith Hartog.
Aan de hand van beelden van Maria
gaan we met elkaar in gesprek. U kunt
zich aanmelden bij het secretariaat 076-
5213873.

  

 

  

  

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

Kerkdienst zondag 28 september 
Oecumenische viering in de Martinus -
kerk. Aanvang 11:00 uur. 
Voorgangers pastor Henny Spooren-
Schaart en mw. Lianne van der Wel.
Geen dienst in de Johanneskerk.
 
Voor kerkdiensten en het laatste
nieuws: www.protestantsegemeente-
breda.nl  

Inloopochtenden Annahuis
Maandag-, dinsdag- en donderdag-
morgen van 09:30 tot 12:00 uur. 
De Straatraad komt bijeen op woens-
dagmorgen 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

  

 

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. tel: 076- 5143193
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. tel: 076-5214045/06 51705776.
De Zonnebloem
afdeling Princenhage, mevrouw C. Frank,
tel: 076-5211120.
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met de even nummers. Daarna gaat
het verder naar de kop van de Dreef en
via de andere kant weer terug naar het
pand van Ad Janssens Primera. De
Dreef is een erg bedrijvige straat
geweest. Naast horecazaken waren er
onder meer gevestigd: een bakkerij, sla-
gerij, smederij, vishandel, horlogerie,
supermarkt, postkantoor, schoenmake-
rij, slijterij, sauna, melkfabriek en zelfs
een busonderneming.

Mensen
Bij al die panden horen namen van
families. Het zijn de verhalen over
mensen die de tentoonstelling kleur
geven. Zoals het verhaal over sportve-
detten als Kees Rijvers, de komst van de
vishandel van de Volendamse familie
Bond, de namen van alle geestelijken
die deze straat heeft voortgebracht.
Een apart verhaal is dat van Cees van
de Wijngaard, eigenaar van de buson-
derneming West Brabant Expres. Als
relatiegeschenk had hij tien verschil-
lende aardewerken asbakken laten
maken in de vorm van een auto of
autobus. Van die tien asbakken staan
er negen in een vitrine uitgestald (zie
foto). De tiende ontbreekt. De familie
wil graag weten of iemand die tiende
nog in bezit heeft, zodat ook dit hoofd-
stuk kan worden afgesloten.

Tijden
Het zal duidelijk zijn dat het speurwerk
van Rini van der Linden en Frank
Nusselein weer een expositie heeft
opgeleverd die zeer de moeite waard is.
Het museum is geopend elke woens-
dagochtend van 10:00 tot 12:00 uur en
elke tweede zondag van de maand van
13:00 tot 17:00 uur.
www.princenhaagsmuseum.nl

Marc de Baar 

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

sinds 1930

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
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Outdoor Brabant 24 t/m 28 september
Outdoor Brabant is het grootste hippische outdoor evenement van Nederland. Maar liefst vier hippi-
sche disciplines eventing, mennen, springen en dressuur met nationale en internationale rubrieken
staan op het programma. In 2014 is Outdoor Brabant opnieuw het decor voor het Nederlands
Kampioenschap Vierspannen. Ook staan ook internationale rubrieken voor enkel- en tweespannen op
het programma. Outdoor Brabant vindt plaats op landgoed Prinsenhoeve aan de Dr. Batenburglaan.
Bezoekers kunnen genieten van de hippische sport en het aanbod van de Outdoor Fair. Entree is alle
dagen gratis.

Wandel en Match bij Princenhof 26 september
Op vrijdag 26 september kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een
praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Nationale burendag in Princenhof 27 september
De KBO Breda-West organiseert in samenwerking met WIJ een High Tea, bestaande uit diverse Engelse
hartige en zoete lekkernijen. Tevens kun je luisteren naar live muziek, verzorgd door Wim van
Oosterwijk. Dit op de Nationale Burendag, zaterdag 27 september. Laat je verrassen!
Aanvang 14:00 uur. Zaal open om 13:30 uur. Kosten 7 euro (KBO-leden 5 euro). 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Beiers Oktoberfest 28 september
Die Edelweissbuben komen ook dit jaar naar het Bierreclame Museum aan de Haagweg 375. Iedereen
is zoveel mogelijk in stijl gekleed en buiten bier kunt u genieten van enkele maagvullende Beierse spe-
cialiteiten. De band ‘Die Edelweissbuben’ brengt Stimmung met Beierse Biermuziek inclusief hout-
blokzagen en aambeeldgeluiden. De kapel begint rond de klok van 17:00 uur te spelen en de entree is
gratis. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 076-5220975 of kijken op www.bierreclamemuse-
um.nl.
Let op: bijgevoegd plaatje een kwartslag draaien!

Vrouwen Vereniging Princenhage 30 september
Vrouwen Vereniging Princenhage heeft deze avond als gast uitgenodigd de heer Roeken. Aan de hand
van filmmateriaal vertelt hij over de “The Hand of Buddha”, “De Verboden Stad” en “Olifanten”. Aanvang
is 20:00 uur in Princenhof.

Wandel en Match bij Princenhof 3 oktober
Op vrijdag 3 oktober kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda

W  

  

  

Gratis proefbehandelingen acupunctuur
Onlangs hebben wij, Li & Ren acupunc-
tuurkliniek, een open dag gehouden
om geïnteresseerden kennis te laten
maken met de Chinese geneeswijze.
De Chinese geneeskunde is zeer breed
inzetbaar, bijvoorbeeld bij pijnklachten,
stress, slaapproblemen, overgangs-
klachten en overgewicht. 
Mocht men angst voor naalden heb-
ben (of speciaal voor kinderen) zijn er
ook andere behandelmethoden moge-
lijk, zoals moxa-therapie of TuiNa mas-
sage.
Wegens een toenemende belangstel-

ling bieden wij gratis proefbehandelin-
gen aan. U kunt op zaterdag 4 oktober
aanstaande tussen 12:00 en 18:00 uur
binnenlopen bij onze praktijk aan de
Liesbosstraat 68 om een gratis proef-
behandeling te ervaren. 
U kunt kiezen uit acupunctuur, moxa-
therapie of tuina-massage. Ook kunt u
gratis een Chinese kruidenthee proe-
ven.

Wij willen u op deze dag meer informa-
tie geven en laten ervaren dat het een
veilige en pijnloze behandelmethode

is. Tevens ontvangt u een speciale
waardebon!
U kunt altijd een kijkje nemen op onze
website www.li-ren.nl of contact opne-
men via telefoonnummer 076-
8503785.

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.
 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 pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl
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
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knellende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc die
steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!
Van Opstal, Schilderwerk en Klein onderhoud -
Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49 -
www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Te koop: Eethoek 4 leren stoelen, 2 vloerkleden,
tuinbeeld met schelp (sproeit water), 2-pers bed
wit MDF, 2 hang lampen, koper en glazen kapjes.
Tel. 076 514 84 27 
Reserveert u in uw agenda de Open huis route

van zaterdag 5 oktober 2014 van 11.00 tot
15.00uur? Binnenlopen zonder afspraak.
Croystraat 21, Breda
Esserstraat 17, Breda
Esserstraat 55, Breda
Heuvelstraat 138, Breda
Hubertuslaan 3, Breda
Icarusblauwtje 19, Breda
Oranjeboomstraat 187, Breda
Meer informatie: Mariska Franken Vastgoed
076-5217010  www.mfvastgoed.nl
Op zaterdag 29 november 2014 organiseert
Stichting C.C. ’t Aogje de 28e DORPSKWIS
PRINCENHAGE voor Princenhaagse
(vrienden)clubs, verenigingen en andere groe-
peringen. DOE MEE! Geen uitnodiging ontvan-
gen? Neem voor informatie of aanmelding
contact op via www.cctaogje.nl of met Willem
Schoonebeek, tel. 06-12089654 /e-mail:
dorpskwis@cctaogje.nl

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

Het nieuwe dansseizoen is weer begonnen
Er is nog plaats bij de volgende uren kidsstreetdance:

maandag 20.00 uur v.a. 16 jaar.
Woensdag 18.00 uur 6/7/8 jaar.
Vrijdag 17.30 uur 9/10/11 jaar.
Vrijdag 18.30 uur 12 t/m 15 jaar.

Schrijf nu in bij: Balletschool Nana Vanderpluym al 37 jaar toonaangevend in Breda.
Dreef 34a Princenhage tel: 076 - 521 888 6 

Website: www.balletschoolnanavanderpluym.nl

Kinder Hip-Hop/Streetdance
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Na 87 jaar einde sigarenzaak in de Dreef Komt u helpen?
Op 27 september gaat de Vereniging
Princenhage Groen! met de buurt
aan de slag om het groen te onder-
houden. We gaan zwerfvuil oprui-
men, snoeien, planten en verven. Zo
wordt onze groenstrook weer opge-
ruimd en (nog) mooier. We maken er
weer een gezellige ochtend van. Voor
de kleine kinderen is een knutselacti-
viteit met begeleiding bedacht. Zo
hebben de ouders hun handen vrij.
Met kinderen die helpen zijn we
natuurlijk ook heel blij. Alle hulp is
welkom, ook koffiezetters, soepma-
kers, zwerfvuilprikkers, snoeiers en
stoepvegers. U kunt zelf aangeven
wat u graag wilt doen. 
In 2012 is de “Vereniging Princenhage
Groen!” opgericht. We organiseren
twee zaterdagochtenden per jaar
waarin we de groenstrook rondom de
Doelakkerstraat onderhouden en
schoonmaken. Daarmee voorkomen
we dat de gemeente 90% van de
struiken van de groenstrook rooit.

Het programma ziet er als volgt uit:
9:00 uur: koffie/thee bij de tent op het
veld voor Pottenbakkerstraat 49-65.
9:30 uur: start snoei-, opruim-, verf en
plantwerk.
Halverwege de ochtend komen er
mensen met koffie, thee, fris en lek-
kers rond.
We stoppen uiterlijk om 13:00 uur.
Daarna is er een feestlunch bij de
tent. De bedoeling is dat iedereen iets
lekkers meebrengt. Dat delen we dan
met z'n allen. 

Het is handig als we weten hoeveel
mensen er komen; dan kunnen we
beter inschatten welke klussen we
kunnen doen en hoeveel koffie, thee
en soep we nodig hebben. Aan mel -
den kan via de website www.princen-
hagegroen.jouwweb.nl of mailen
naar princenhagegroen@gmail.com.
U kunt ook bellen: 076-5146945 (Ma -
rie-Louise de Ponti). Voor elke vrijwilli-
ger hebben we een leuke attentie!!
Ook wordt er een verrassing van
Kaatje Jans verloot!

Een expositie over panden en mensen

In 1927 begon Adrianus Nooijens, de
opa van moederskant van Ad Janssen,
een winkel in rookwaren in de Dreef op
nummer 1. Zijn dochters Greet en
Marie, beter bekend als de gezusters
Nooijens, bedienden vanaf de beginja-
ren de klanten. Toen zij er op hoge leef-
tijd in 1973 mee stopten, nam Ad
Janssen, zoon van Truus Nooijens en
Kees Janssen de zaak van hen over. Op
zaterdag 27 september staat Ad
Janssen (66) voor het laatst in de win-
kel waar hij 41 jaar bij wijze van spreken
dag en nacht in touw was.

Zondag
“Ik ben nu 66 jaar en vind het tijd wor-
den om het rustiger aan te gaan doen.
Aan de andere kant zal ik het contact
met de klanten wel erg gaan missen,
want ik kan niet anders zeggen dan dat

ik mijn werk altijd met plezier heb
gedaan. In de loop van de jaren zijn er
wel grote veranderingen geweest. Tot de
jaren zeventig van de vorige eeuw was er
nog geen Winkelsluitingswet en dat
hield in dat winkels ook op zondag open
mochten zijn. Als dan op zondag de men-
sen naar de kerk waren geweest, was het
een drukte van belang. Er werd dan,
vooral door mensen die in het buitenge-
bied woonden, voor een hele week siga-
ren, sigaretten en pruimtabak ingesla-
gen, waarna ze vaak in Het Roode Hert
een kopje koffie of een borreltje namen.” 

Overval
“Toen ik de zaak in 1980 heb verbouwd,
werd het assortiment rookwaren aan-
gevuld en ging ik ook kantoorartikelen,
tijdschriften, snoep e.d. verkopen. Op
den duur werd overigens de spoeling
alsmaar dunner doordat ook pompsta-
tions en supermarkten dezelfde artike-
len in de verkoop namen. Ruim drie jaar
geleden heb ik een tijd in het zieken-
huis gelegen vanwege hartfalen, waar-
door mijn geheugen niet optimaal
meer is. Begin vorig jaar kwam daar
nog eens een brute overval bij, waar-
door de wens om te stoppen steeds
dichterbij kwam. Het pand is per 1
december verkocht. Ik ben dan al naar
mijn nieuwe woonplek in Princenhage
verhuisd. Langs deze weg bedank ik
iedereen voor de trouwe klandizie in al
die achterliggende jaren!”
De redactie wenst Ad Janssen alle
goeds in zijn verdere leven.

Helma Raaijmakers

vervolg zie pagina 9

Elk najaar organiseert het Princen -
haags Museum een tentoonstelling
over een straat in ons dorp. Die exposi-
ties zijn populair. De vorige expositie
over het Kerkstraatje trok ruim 2.000
bezoekers. Die kant lijkt het ook op te

gaan met de nieuwe tentoonstelling
over de Dreef. In het openingsweekend
van deze expositie zijn maar liefst 524
bezoekers geteld.

Panden
In Wijkblad nummer 23 (van 14 februari
2014) heeft Helma Raaijmakers al
geschreven dat de Dreef op last van
Willem II is aangelegd als verbindings-
weg tussen Mastbos en Liesbos en dat
de tram van Breda naar Wernhout er
doorheen kwam. In de nieuwe exposi-
tie van het Princenhaags Museum vor-
men de afzonderlijke panden aan de
Dreef de rode draad. Ze worden een
voor een voor het voetlicht gehaald
met foto’s en tekeningen. Het overzicht
begint met het pand van Heliview
naast de Martinuskerk, aan de kant

JANSSEN

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
t/m 27 SEPTEMBER

50% korting op:
• HP cartridges

• kantoor artikelen
• Rokersbenodigdheden 
(uitgezonderd filter hulzen)

• wenskaarten
• zoetwaren

VANAF 29 SEPTEMBER 
DEFINITIEF GESLOTEN!

Dreef 3b • tel. (076)5144579
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Jeu de boules Princenhage sluit seizoen af
De herfst nadert met rasse schreden
en dus zit het jeudeboulesseizoen erop
in Princenhage. Elke woensdagmiddag
(senioren) en vrijdagavond werd er
gespeeld op de Dorpswei. Het seizoen
wordt traditiegetrouw afgesloten met
een slottoernooi met aansluitend een
barbecue. 

Aanjager
Jan van den Bliek, de grote aanjager
van het jeu de boules in Princenhage,
blikt tevreden terug op het seizoen.
“Het seizoen loopt van april tot eind
september. Iedereen die mee wil doen
is van harte welkom. Op woensdag-
middag spelen de ouderen. Op vrijdag-
avond wordt er ook gespeeld. Iedereen
die volgend seizoen wil komen spelen
is weer van harte welkom. Met name
op de vrijdagavond kunnen we nog wat

stellen gebruiken. Je hoeft geen lid te
worden, je kunt gewoon komen spelen.
We vragen 1 euro per keer.”

Keurig
Terwijl ik met Jan zit te kletsen gaan de
wedstrijden gewoon door. Ook Jan zélf
doet fanatiek mee. De banen liggen er
keurig bij. Ook dáár blijkt Jan verant-
woordelijk voor te zijn. “Ach, het bloed

kruipt waar het niet gaan kan. Ik houd
het gewoon netjes bij; de banen, de
plantsoentjes. Daar gaat wel een paar
uurtjes per week inzitten, ja.” 
Ondertussen wordt er fanatiek
gespeeld, geketst, gemeten, maar voor-
al veel gelachen. Oh ja, voordat de bar-
becue van slagerij Nooren aanging was
er ook nog een winnaar: Joke Lips. 

Armin Floren

“Alle deelnemers aan het afsluitende toernooi (Mia Brocks was nét te laat). Foto: Armin Floren.”

Zondag 28 september zijn 
de eilandgames 2014

Stichting C.C. ’t Aogje en SGAP organiseren deze spelen voor
de 11e keer. Zij hebben hun best gedaan om moeilijke, leuke,
sportieve spellen voor de teams klaar te zetten. 
Daarbij is het eigenlijk altijd goed weer, dus al met al kan het
alleen maar een hele gezellige middag worden. Het spektakel begint om 12:00
uur en rond 17:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. De entree is uiteraard gratis. 
Presentatie is in handen van Ronald Huismans. De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door coverband Funk Flavour. De negen teams die tot nu toe hebben inge-
schreven zijn: De Laan, Vriendengroep, Cv Worstenbrood, C.V. Simpel, C.C. ’t Aogje,
C.C. Giegeldonk (met 2 teams), De Zuilenschuivers en JKP Breda. 
Zij zullen hun krachten meten en strijden om de eer én de prijs van 100 euro. 

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

Ook nu in uw directe omgeving

EurOgOud BrEda
Inkoop van goud en Zilver.
direct Euro's voor uw goud.

Loop vrijblijvend binnen voor een kostenloze taxatie.

Pastoor van Spaandonkstraat 30
4813 BS Breda, 06 - 19516181 

WWW.EurOgOud.nL

Openingstijden: Maandag 12:00 uur - 17:00 uur
dinsdag t/m Zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur

4


