
Op een kleine zes kilometer van
Princenhage vindt u de Vloeiweide op
de Rith. In dit prachtige natuurgebied
voltrok zich op de vroege morgen van 4
oktober 1944 een afschuwelijk drama
in de boswachterswoning van bos-
wachter Neefs. Behalve boswachter
Neefs, zijn echtgenote en zeven kinde-
ren waren Paul Windhausen, Henk
Touw, Jan Nelissen en Frie Renard in de
woning aanwezig. In de woning was
een radiopost gevestigd. Van hieruit
werd met morse gecodeerde berichten
contact onderhouden met de geallieer-
den. Paul Windhausen was de com-
mandant van de radiogroep. Op ca. 100
meter afstand van het huis verscholen
zich nog meer onderduikers. 

De boswachterswoning overvallen:
vele doden
Op de bewuste 4 oktober, 25 dagen
vóór de bevrijding, werd het huis in de
vroege morgen omsingeld door onge-
veer 150 Duitsers. De radiopost was
verraden. Na het binnenvallen van
enkele Duitsers volgde er een vuurge-
vecht waarbij Henk Touw twee
Duitsers doodde, waaronder de leider
leutnant Steinmeier. Boswachter Neefs
dirigeerde zijn vrouw en zeven kinde-
ren de kelder in. Vervolgens gooide hij
zelf handgranaten uit het raam. Het
huis werd door de Duitsers vervolgens
onder zwaar mitrailleurvuur genomen.
Vanuit de kelder klonk het gehuil van
de kinderen, maar toch werden er gra-
naten naar binnen gegooid. Een deel
van het huis stort in. Door de stofwol-
ken kon boswachter Neefs vluchten.
Windhausen realiseerde zich dat het
een verloren strijd was. Om de anderen

niet in meer gevaar te brengen en om
vrije doortocht voor moeder Neefs en
haar kinderen te vragen ging hij,
getooid met een witte vlag, naar bui-
ten. Hij werd in koelen bloede neerge-
schoten. Nadat Henk Touw de radio-
zenders onklaar had gemaakt liep ook
hij naar buiten. Ook hij werd neerge-
schoten. Het huis wordt door de
Duitsers in brand gestoken. Door een
granaat in de kelder verloren moeder
Neefs en dochter Rietje het leven. De
18-jarige zoon van Neefs, Miel, werd
neergeschoten toen hij de woning uit-
vluchtte. Later op de dag kwam de
marechaussee. Zij haalden de slacht-
offers uit de kelder. Zij tilden Cornelis
Neefs (4 jaar) naar buiten. Het jongetje
had een buikwond en een gat in zijn
hoofd. Hij overleed in de armen van
marechaussee Verdaasdonk. Een dag
later werden acht  gevangen genomen
verzetsstrijders gefusilleerd in het
Mastbos. 

70 jaar na dato herdenking bij de
woning
Deze treurige gebeurtenis, beter
bekend als “het drama van de Vloei -
weide”, werd op zondag 5 oktober 2014,
70 jaar na dato, herdacht. Eerst was er
een stille tocht vanuit Rijs bergen.
Langs de weg naar de fundamenten
van de boswachterswoning waren tek-
sten van de leerlingen van de St.
Bavoschool in Rijsbergen over vrede en
liefde op de bomen geplakt. De leerlin-
gen van de St. Bavoschool hebben het
oorlogsmonument geadopteerd. Er
waren veel kransleggingen van onder
andere de familie Touw, gemeente
Zundert en de familie Windhausen.
Voor wie meer wil weten over dit ver-
haal, verwijs ik naar www.vloeiwei -
de.nl. Hier kunt u vinden hoe u het bui-
tengewoon interessante boek van onze
Rinie Maas uit 2011 kunt bestellen: “Het
verbeten verzet op de Vloeiweide”.  

Armin Floren

Het drama van de Vloeiweide herdacht
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.

‘Het monument op de Vloeiweide na de kranslegging bij de fundamenten van de voormalige
boswachterswoning van Neefs.’ 

3,-

Winterviolen grootbloemig
Tray van 12

Koffie met appelgebak 
(excl. slagroom) 

van 5,99  voor bodemprijs 2,99

Wist u dat....
- Wij ook dagelijks bezorgen o.a. verse snijbloemen
- Wij dagelijks verse aanvoer hebben van bloemen en planten
- U bij ons de nieuwste sfeer- en kerst trends kunt vinden
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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 woensdag-
middag. Tel. secretariaat 5213873. Website:
www.nazarethparochie.nl en emailadres:
martinus@ rkbredawest.nl Elke dag is één
pastor bereikbaar voor uitvaarten, zieken-
zalving en ziekenzegen en andere dringen-
de 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 11/12 oktober.
28ste zondag door het jaar. Zondag 11.00
uur. Viering van Woord en Communie
met als voorganger pastor Henny
Spooren-Schaart. Het Franciskoor ver-
zorgt de zang. Elke donderdag is er om
9.00 uur een ochtendgebed in de koorka-
pel van de Martinuskerk.
Misintenties Zondag 11.00 uur. Overl.
fam. Sprenkels (fund); Piet Schalk (fund).
Zaterdag 11 okt. 16.00 uur Franciscus
Miniviering Jongens en meisjes, Graag
nodigen we je uit om naar een heel bij-
zondere miniviering te komen. Deze keer
niet in de kerk, maar op een boerderij. Dat
doen we daar, omdat Franciscus de heili-
ge van de dieren was. Volgens de legende
kon hij met dieren praten. Wij nodigen
jullie uit om samen zijn feest te vieren op
de boerderij van de fam. Vincenten in
Prinsenbeek, op zaterdag 11 oktober om
16.00 uur. Je mag je lievelingsknuppel
meenemen. Na afloop staat er wat te
drinken klaar. We maken er een mooi
feest van! Werkgroep peuter/kleutervie-
ring Prinsenbeek/Princenhage.
Engelse viering Zondag 12 oktober is er
een Engelse viering in de Martinuskerk
waarin pater Savio zal voorgaan. U bent
van harte welkom.

  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5

www.protestantsegemeentebreda.nl  

Kerkdienst zondag 12 oktober 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
Martin Wagenvoorde voor zal gaan.
Aanvang 10:00 uur.

Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er geen Kinderkerk of
crèche. Volgende week 19 oktober zijn
de kinderen weer van harte welkom.

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.

Voor kerkdiensten en het laatste
nieuws: www.protestantsegemeente-
breda.nl  

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

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

  

 

Dienstverlening
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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.

Programmaoverzicht van Princenhage’s Mannenkoor
In de maanden oktober en december zijn er veel optredens voor het Princenhage’s Mannenkoor. Daarvan geven wij U graag
een overzicht. 
Op 17 oktober vindt er een besloten optreden plaats voor de vrienden van de Grote Kerk in Breda. 
In het kader van 70 jaar bevrijding Breda neemt het koor op vrijdag 24 oktober deel aan een bevrijdingsconcert in de Grote
Kerk, tezamen met het koor Cantabile uit Breda en een Pools mannenkoor uit Krakow, Agricola genaamd. Ook Koninklijke
harmonie Cecilia Princenhage draagt een steentje bij.
Op zondag 26 oktober verzorgt het koor een eucharistieviering in de St. Laurentiuskerk in het Ginneken. Deze Poolse mis
wordt gehouden ter nagedachtenis van de bevrijding van Breda door de Polen. Na de mis wordt op de Poolse begraafplaats
aan de Vogelenzang in Breda een herdenkingsdienst gehouden, waar het koor ook zijn medewerking aan verleent. 
Op 10 december vindt het tweejaarlijkse kerstconcert plaats in het Trouwkerkje in Etten-Leur.
In de St. Martinuskerk in Princenhage wordt op 17 december een kerstconcert uitgevoerd. In samenwerking met welk koor is
nog niet bekend.                                                                                                                                                                                           
In de concertzaal in Tilburg wordt een 3-mannenkorenavond (waaronder PM) georganiseerd. Dit evenement vindt plaats op 
20 december.
Op kerstavond 24 december tenslotte verzorgt het Princenhage’s Mannenkoor de Poolse
Nachtmis om 24:00 uur, wederom in de St. Laurentiuskerk in het Ginneken.

Al met al een druk programma.  Nadere details worden t.z.t. bekend gemaakt. U kunt zich
natuurlijk ook op de hoogte houden bij www.princenhaags mannenkoor.nl.     

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.nlDreef 3b • tel. (076)5144579

2



3

colofon
Wijkblad Princenhage is een uitgave
van de Stichting Wijkblad Princenhage
en verschijnt ook in Westerpark.

Redactie:
Marc de Baar
Helma Raaijmakers
Armin Floren
Ron van Zundert
Alexandra Middendorp
www.wijkbladprincenhage.net
www.facebook.com/wijkbladprincenhage.

Foto’s: Redactie Wijkblad Princenhage

Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, 
via wijkbladprincenhage@gmail.com

Penningmeester:  Corné Wijnings

Banknummer:
NL84 RABO 0142 4973 63 
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage

Advertenties/prikkers:
Opgeven vóór dinsdag 12.00 uur bij
Drukkerij van den Wijngaard, 
Past. van Spaandonkstraat 31, of via
drukkerij@vandenwijngaard.nl
Telefoon: 076-5213700. 

Drukkerij van den Wijngaard is niet 
aan sprakelijk voor de inhoud van het
wijkblad.

Druk: Drukkerij van den Wijngaard

Voor bezorgklachten of aanmelden als
bezorger:
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.

Sint Nicolaas Comité Princenhage 
gaat verder op ingeslagen weg

Eerder dit jaar oordeelde de bestuurs-
rechter in Amsterdam dat Zwarte
Pieten, vanaf hun introductie neerge-
zet als simpel en niet erg snugger, als
discriminerend kunnen worden erva-
ren. Dit weekeinde nog laaide de zwar-
te pietendiscussie op Breda Vandaag
behoorlijk op. 
Het Wijkblad vroeg zich af wat de koers
gaat worden in Princenhage. “De
Pieten zullen dit jaar bruin van kleur

zijn en niet zwart. Maar dat waren ze
eigenlijk altijd al," aldus Mieke
Voesenek van het comité. De Pieten
zullen verschillende kapsels hebben en
niet met louter kroeshaar verschijnen.
Een enkele Piet draagt een pruik, maar
er zijn ook Pieten met hun eigen kap-
sel. Ook dragen de Pietermannen geen
oorring. Maar ook deze zaken zijn niet
nieuw in Princenhage.
"Uiteraard volgen we de ontwikkelin-
gen op de voet en gaan we de discussie
niet uit de weg. Gekleurde Pieten of
witte Pieten met vegen zijn vooralsnog
niet aan de orde. Maar mocht dit in de
gekozen verhaallijn passen, dan sluiten
we een gekleurd Pietje zeker niet uit",
aldus bestuurslid Voesenek.

Ron van Zundert

Western Store Country nieuw in Princenhage
Zaterdag 4 oktober werd aan de
Haagweg 401 een unieke zaak geo-
pend. Thea Geerts (54) en haar zaken-
partner Aad Eikema (48) zien vol ver-
trouwen de toekomst van hun zaak
‘Western Store Country Breda’ tege-
moet. De belangstelling op de ope-
ningsdag was dan ook enorm. Van
heinde en ver kwamen country-lief-
hebbers hun felicitaties overbrengen. 

Idee
Op de vraag hoe zij op het idee zijn
gekomen een zaak te beginnen in
Princenhage, antwoordt Aad:
“Aangezien er in Breda geen winkel is
die gespecialiseerd is in country-artike-
len, zagen wij het wel zitten een eigen
zaak te beginnen. Het was even zoeken
naar een geschikte locatie en hebben
die gelukkig in Princenhage gevonden.
Het grote voordeel is dat hier het par-

keren nog gratis is en dat mensen de
stad niet in hoeven. We zijn dan ook
heel blij met deze plek in dit mooie
dorp.”

Linedancing
“Je vraagt waar die liefde voor country
vandaan is gekomen. Ik geef al jaren op
dinsdagavond in Café de Toekomst en
op donderdagavond in Ulicoten les in
linedancen. Daar hoort een eigen kle-
dingstijl bij, waarin wij gespecialiseerd
zijn. Wij verkopen Sendra-laarzen, een
merk dat al meer dan 100 jaar bestaat.
Verder zijn de Stetson hoeden heel
populair, niet alleen bij country-lief-
hebbers overigens. Maar ook de kle-
ding van het merk Jack Daniels is erg

populair. Verder verkopen we vrijetijds-
kleding, ook voor de paardensport.
Voor de bikers hebben we leren vestjes
en leren broeken.”

Openingstijden
“Van dinsdag tot en met zaterdag zijn
we geopend op de normale winkeltij-
den, met uitzondering van vrijdag. Dan
staan we tot 21:00 uur klaar voor onze
klanten. We hopen op een goede
samenwerking met de Princenhaagse
ondernemers.”
De redactie feliciteert Thea Geerts en
Aad Eikema met hun nieuwe zaak en
wenst hen veel succes.

Helma Raaijmakers
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Na de herfstvakantie start in de
Dobbelsteen aan de Doelen een huis-
werkklas, waar leerlingen ’s middags
na school hun huiswerk kunnen
maken. De huiswerkklas is elke middag
open tussen 15:30 en 17:30 uur. Het
doel is om scholieren een plezierige en
vertrouwde omgeving te bieden waar
zij met regelmaat aan hun huiswerk
kunnen werken. 

Afleiding
Voor veel scholieren is het moeilijk om
trouw hun huiswerk te maken. De moti-
vatie is gering en afleiding is alom aan-
wezig. Voor ouders kan het moeilijk zijn
de aanpak te vinden die past bij het kind
en bij het gezinsleven.
De huiswerkklas heeft deskundige lei-
ding, de leerlingen worden geholpen
met de organisatie van hun schooltaken
en er is geen afleiding. Er wordt gestruc-
tureerd gewerkt en de positieve en
coachende benadering bevordert zelf-
vertrouwen en motivatie van de leerlin-
gen. Als ze naar huis gaan is het werk af. 

Naast het zelfstandig werken in de
huiswerkklas kan, als het nodig is, indi-
vidueel bijles worden gegeven.
Overigens behoort scriptiebegeleiding
voor studenten HBO en WO ook tot de
mogelijkheden.

Leiding
De huiswerkklas wordt geleid door
Lieneke van der Schoot, 57 jaar en
inwoonster van Princenhage. Zij heeft
ervaring in het coachen van scholieren.
Zij begon ooit een studie pedagogiek.

Later studeerde zij Taalwetenschap aan
de Universiteit van Tilburg, volgde een
opleiding PR en een postmaster Beleid
en Management Gezondheidszorg aan
de Erasmus Universiteit.

Inschrijven
Vanaf nu kunnen deelnemers inge-
schreven worden. Deelname aan de
huiswerkklas kost 6 euro per uur. Wie
belangstelling heeft kan contact opne-
men via telefoon (06-25266973) of
email (lumosedured@gmail.com). 

Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk

Huiswerkklas in de Dobbelsteen

Woon morgen zonder zorgen
Dit najaar komt op de woensdagochtenden de tweede reeks informatiebijeenkomsten in Princenhage onder het motto
“woon morgen zonder zorgen”. Tijdens één ochtend krijgen de deelnemers allerlei informatie over het zo lang mogelijk zelf-
standig thuis wonen – ook al komt ouderdom met gebreken. Het zet mensen aan het denken: ben ik al op die toekomst voor-
bereid? De groepen zijn klein, zodat je gemakkelijk je vragen kwijt kunt.

De Dorpsraad Princenhage biedt deze bijeenkomsten voor 65-plussers aan, samen met vrijwilligers van WIJ en enkele des-
kundigen. Wie belangstelling heeft: de bijeenkomsten zijn in De Dobbelsteen, Doelen 36, op de woensdagochtenden in okto-
ber (op 15, 22 en 29) en november (5 en 12). Het is gratis. Wel graag aanmelden op welke ochtend je wilt komen, via (076) 525
15 00 of   woonmorgenzonderzorgen@begintbijjou.nl. 

Kok van der Weijden

Ter ere van 70 jaar bevrijding in Breda is
er op vrijdagavond 24 oktober een
bevrijdingsconcert in de Grote Kerk. 

Het concert vangt aan om 19:30 uur.

Dit concert is een samenwerking van
het Princenhage’s Mannenkoor, het
Poolse koor Agricola, Gemengd koor
Cantabile en Koninklijke Harmonie
Cecilia. Kaarten zijn gratis af te halen

bij de VVV in Breda.
Voor de pauze zullen het Princenhage’s
Mannenkoor en Agricola hun werken
ten gehore brengen. 
Na de pauze is er een samenwerking
tussen Cantabile en Cecilia.

Het repertoire van Cantabile en Cecilia
zal bestaan uit onder andere The
Armed Man, a Mass for Peace van
Jenkins. Dit stuk voor koor en orkest is
geschreven ter nagedachtenis aan de
oorlog in Kosovo. Het beschrijft de
opwinding, spanning en dramatiek van
de oorlog op zeer beeldende wijze. 
Het werk is opgebouwd als een mis,
maar door de verwijzingen naar de
islamitische en Oosterse religieuze tra-
dities wordt het een interculturele
bede voor wereldvrede.
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Op zaterdag 29 november 2014 strijden
maximaal 20 teams weer tegen elkaar
in de Dorpskwis Princenhage. Deel -
name staat open voor elke groep
enthousiastelingen die de uitdaging
aandurft. Het is dus niet zo dat men
een “officiële” vereniging moet zijn.
Ook een groep vrienden, buren of colle-
ga’s kan deelnemen. Tijdens dit spor-
tieve evenement zien we elk jaar een
aantal vaste deelnemers terug, maar
Stichting C.C. ‘t Aogje ziet ook graag
nieuwe deelnemers verschijnen. 

Startopdrachten
Om 16:30 uur haalt een afvaardiging
van de ingeschreven club vier startop-
drachten op in De Koe. Deze moeten
vóór 19:30 uur uitgevoerd worden. Je
mag daarbij zoveel hulp gebruiken als
men vinden kan. Met deze startop-
drachten verdien je punten, die van
belang zijn voor het verdere verloop
van de avond.

Voorronden
Bij het avondprogramma staat een
team van vijf personen centraal. Zij
beginnen met vijf keer drie
vragen/opdrachten. Iedere keer krijg je
voor een drietal vragen drie minuten
de tijd om het juiste antwoord te vin-
den. Je mag allerlei informatiebronnen
gebruiken, waaronder bijvoorbeeld het
Wijkblad Princenhage. Breng dus de
wijkbladen van het afgelopen jaar
mee.

Halve finale
De acht clubs met de meeste punten
gaan rechtstreeks door naar de halve
finale. Via een herkansing krijgen twee
van de overige deelnemers de moge-
lijkheid om alsnog in de halve finale te
komen. In de halve finale komt steeds
een van de vijf teamleden als ‘de spe-

cialist’ op het toneel om vragen te
beantwoorden. 
Er zijn vijf verschillende categorieën:
a. Kennis van Princenhage en omge-

ving
b. Sport
c. Cultuur
d. Algemene ontwikkeling en
e. Actualiteit. 
Er valt in de halve finale al geld te ver-
dienen met bonusvragen. In iedere
ronde wordt een extra vraag gesteld en
deze levert bij een correct antwoord
direct 50 euro op of kan ingewisseld
worden voor extra punten. 

Finale
De acht ploegen met de hoogste score
plaatsen zich voor de finale. Indien
noodzakelijk zullen schiftingsvragen
bepalen welke teams zich voor de fina-
le plaatsen. Puntentotaal bij de start
van de finale is afhankelijk van de
plaatsing in de halve finale: 1e plaats –
8 punten, 2e plaats – 7 punten, … , 8e
plaats – 1 punt. In de finale wordt per
vraag één punt gerekend. Bij een cor-
rect antwoord levert dus 1 punt bijtel-
ling en een foutief antwoord 1 punt
aftrek.

Inschrijven
Voor inschrijfformulieren of informatie
kunt u zich wenden tot de secretaris
van de werkgroep Dorpskwis, Willem
Schoonebeek, tel: 076-5650445 / 06-
12089654 of e-mail: dorpskwis@ccta-
ogje.nl. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar
wacht niet te lang. De volgorde van
ontvangst van de aanmeldingen
bepaalt welke clubs meedoen.
Inschrijvingen moeten uiterlijk zater-
dag 15 november 2014 in bezit zijn van
Stichting C.C. ’t Aogje.

Open
Princenhage 
dartevent

Dart Events Benelux organiseert op
25 en 26 oktober 2014 voor de eerste
keer het Open Princenhage darteve-
nement. Het evenement gaat
bestaan uit een Jeugd-, Koppel- en
Singletoernooi. 
We trappen zaterdagmiddag om
14:00 uur af met het jeugdtoernooi.
Voor dit toernooi heeft sponsor Triple
One Darts uit Breda een gegaran-
deerde prijzenpot ter beschikking
gesteld, bestaande uit waardebon-
nen die te besteden zijn bij deze
dartshop. Tevens wordt er voor de
nummers 1 en 2 een wildcard ter
beschikking gesteld om deel te
nemen aan het senioren single toer-
nooi de volgende dag. De kosten voor
deelname aan dit toernooi voor de
jeugd bedraagt 5 euro per speler. Bij
voldoende belangstelling spelen de
meisjes in een aparte damesronde. 
Zaterdagavond is het de beurt aan
koppels. Deze wedstrijden beginnen
20:00 uur en het inschrijfgeld
bedraagt 15 euro per koppel. De prij-
zenpot voor het koppeltoernooi
bedraagt 500 euro gegarandeerd bij
deelname van 32 koppels.
Op zondag 26 oktober is dan de beurt
aan de senioren om te laten zien wie
zich de kampioen van Princenhage
mag noemen. De wedstrijden begin-
nen om 12:00 uur. Bij deelname van
tenminste 12 dames zal er een aparte
damesronde gehouden worden. Het
inschrijfgeld voor dit evenement
bedraagt 10 euro per persoon. Bij
deelname van tenminste 80 singles
bedraagt de prijzenpot 900 euro
gegarandeerd. 

Er zijn 20 dartbanen beschikbaar, dus
we hopen op een ruim deelnemers-
veld. De finalepartijen zullen ge -
speeld worden op het podium, met
medewerking van een Mastercaller.
Voor meer informatie en inschrijven:
www.darteventsbenelux.nl
of www.tripleonedarts.nl of bij Triple
One Darts.

28e Dorpskwis Princenhage

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

4

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.
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Playbackshow SKIP  10 oktober
Iedereen is welkom in gemeenschapshuis De Koe om te genieten van alle jongens en meisjes op het
grote podium. De zaal is open vanaf 18:45 uur. Om 19:00 uur begint de playbackshow. Plaatsen reser-
veren is niet mogelijk. 
Aan alle bezoekers boven de 18 jaar wordt een entreeprijs van 1 euro gevraagd. De opbrengst zal ten
goede komen aan de activiteiten van SKIP.

BSUR met symfonisch orkest 11 oktober
Op zaterdag 11 oktober geeft popkoor BSUR, ondersteund door een symfonisch orkest, een
Promsconcert. Dat concert vindt plaats om 20:00 uur in het Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein1. De
zaal gaat om 19:30 uur open. Entreeprijs is 7,50 euro p.p. Zie www.bsurbreda.nl en www.ruimteor-
kest.nl.

Rik- en jokermiddag Princenhof  11 oktober
KBO organiseert op zaterdag 11 oktober samen met WIJ een kaartmiddag van 13:30 tot 16:30 uur. De
zaal is open om 13:00 uur. Kosten 4 euro (KBO-leden 2 euro) en eigen consumpties.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Princenhaags Museum  12 oktober
De expositie over de Dreef is zondag open van 13:00 tot 17:00 uur. Bij deze tentoonstelling heeft het
museum, Haagweg 334bis, een hoek ingeruimd over de bevrijding van 29 oktober 1944. De Polen
Szymon Kawaler (foto) en Bogdanowicz hielpen mee en vonden later hun geluk in de Dreef. 

Hein van der Linden uit de Dreef schreef vooral rondom de bevrijding dagelijks het wel en wee op in
zijn dagboek. Natuurlijk is er ook plaats voor de gebroeders Touw als verzetstrijders. Uiteraard is het
leven van alledag in de Dreef van vroeger en nu volop aanwezig.

Wijnproeverij en koor  12 oktober
Kees en Niki Lambregts organiseren op 12 oktober tussen 15:00 en 17:00 uur een gratis wijnproeverij.
De locatie is Wijnboerderij ‘t Peerdeke aan de Heilaarstraat 235. 

Le Tourdion, een nieuw koor o.l.v. John Kok, zal dan voor de eerste keer liedjes ten gehore brengen. Het
koor bestaat uit twaalf leden, waarvan er veel uit Princenhage komen. Zij zingen wereldmuziek. Van
Spaans tot Russisch en van Surinaams tot Slavisch.

Bingo in de Westerwiek 15 oktober
Op woensdagmiddag 15 oktober is er in de Westerwiek aan de Argusvlinder 298 weer een bingo met
mooie prijzen. Aanvang bingo 14:00 uur. Zaal open om 13:30 uur. Er worden acht rondes gedraaid voor
5 euro en een koopronde voor 1 euro. 

Na de bingo kunt u friet met een snack blijven eten. Deze middag is toegankelijk voor iedereen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Jan Verstraeten 06-53978571.

Themabijeenkomst bijenteelt 16 oktober
Op donderdagmiddag 16 oktober vind er op Elisabeth, Westerwiek, Argusvlinder 298, een bijeenkomst
over bijenteelt plaats. 

Imker Aart Rietveld vertelt over deze fascinerende dieren en het leven van de bij.
Aanvang 14:00 uur tot ongeveer 15:30 uur. Entree: 2,50 euro.

Wandel en Match bij Princenhof 17 oktober
Op vrijdag 17 oktober kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de hond
uitlaten.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

  

 

  

  

  

 

  

  

Aogse Activiteiten Agenda
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  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
Wat kan XINGFUBREDA u bieden: -
Groepslessen Yoga en Qigong in kleine groe-
pen met persoonlijke aandacht. - Individuele
behandelingen met acupunctuur voor klachten
als slapeloosheid, menstruatie, hoofdpijn, rub-
klachten, vermoeidheid, afweersysteem
(steeds elke griep en verkoudheid meepakken)
Voor info; kijk op www.xingfubreda.nl, en bel

voor een gratis proefles, of korting bij uw 2e
behandeling: tel. 06-10494041 en 076-5228136.
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
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
Ledikantje, kinderwagen, parasol v wagen,
badje, standaard, inzitje, muziek mobiel, wip-
pertje, rugzak, meetlat, kinderstoel, lakentjes +
spulletjes. 145 euro 076-5218462
Batavus Electrische herenfiets 8 versn. bj. 2012
Slechts 5 km gereden 800,-. Sparta electrische
damesfiets type Emotion C2 bj 500,- Samen
1200,-. Nette fietsen vanaf 75,-Tel: 06-44541843
Tuin een najaarsbeurt of onderhoud? Ervaren
tuinman biedt zich aan: goed en goedkoop. Tel:
06-18178431
Training sociale vaardigheden/weerbaarheid
11-13 jaar, start in nov. in Breda. Thema’s o.a.
vrienden maken, zelfvertrouwen, boosheid.
Voor meer info belt u: Marina Verstraeten
0653116966 (www.view.counselling.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

Goed jaar voor steenuil en kerkuil
De uilenwerkgroep van de West
Brabantse Vogelwerkgroep heeft dit
jaar goed nieuws te melden. Na een
tegenvallend broedseizoen vorig jaar, is
2014 een uitstekend jaar geworden
met veel groot gekomen steenuilen en
kerkuilen.

Nestkasten
De uilenwerkgroep heeft in Breda en
omgeving meer dan 100 steenuilnest-
kasten hangen en ongeveer 75 kerkuil-
kasten. De kasten hangen in het bui-
tengebied van Breda. Door een groep

van 22 vrijwilligers wordt jaarlijks
gecontroleerd of de kasten bezet zijn.
In 22 steenuilkasten is daadwerkelijk
gebroed, met als resultaat dat er in
totaal 72 jonge steenuiltjes uit zijn
gevlogen. De kerkuilen hebben in 6
kasten succesvol gebroed. 
In totaal zijn er 33 jonge kerkuilen uit-
gevlogen. Al deze jonge uiltjes moeten
in de omgeving van Breda weer een
nieuw territorium zien te vinden. 
Zij staan aan allerlei gevaren bloot.
Uiteindelijk zal maar de helft van de
jonkies zelf weer gaan broeden.

U kunt helpen
Wij willen de uilen natuurlijk kunnen
volgen. U kunt ons daarbij helpen.
Weet u een steenuil of een kerkuil te
zitten? Geef het aan ons door! Dan zor-
gen wij voor de bescherming van deze
kwetsbare vogelsoorten. www.west-
brabantsevwg.nl
Martin van Leest, coördinator werk-
groep uilen

mvanleest@planet.nl 



Steek een 
kaarsje aan voor
Princenhage

In Princenhage-Ambachtenbuurt is
de werkgroep Duurzaam Dorp met
enthousiaste buurtbewoners sinds
kort actief om samen met de buurt
energiebesparende maatregelen te
nemen. Op 10 oktober is de Dag van
de Duurzaamheid. Alle beetjes helpen
en daarom spoort het buurtteam
iedereen aan om juist op die dag
(nog) zuiniger met energie om te
gaan. Doe een uur het licht uit en
steek een kaars aan. Martijn Kegler:
“En door ook een virtueel kaarsje aan
te steken, maken we kans op een
prijs. Wij gaan deze prijs inzetten voor
een bijdrage aan een speeltuin.”

Virtueel kaarsje
Buurtgenoten kunnen op 
buur kracht .nl/lamp-uit-kaars-aan
een virtueel kaarsje voor de buurt
aansteken. Heeft Princenhage-
Ambachten buurt op 24 oktober de
meeste kaarsjes, dan wint het buurt-
team een prijs.
Martijn Kegler: “Wij willen de prijs
inzetten om iets leuks te doen in een
van de speeltuinen in de Ambachten -
buurt, in overleg met de werkgroep
buiten spelen.  Dus bij deze roepen
we iedereen op om een kaarsje aan te
steken! En als je meedoet, krijg je zelf
een gratis geurkaarsje.”
De actie loopt van 6 t/m 24 oktober.
Voor meer informatie over de actie of
andere energiebesparende maatre-
gelen kun je contact opnemen met
Martijn Kegler op 06-452108386 of
mpkegler@gmail.com. Neem voor
meer informatie over Buurkracht con-
tact op met Pieter Stoel op 06-
50468973 of pieter@buurkracht.nl.
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Jeugdtheaterdagen in De Koe

SGAP organiseert in samenwerking
met de Vlinderfabriek drie Theater
DoeDagen tijdens de Jeugdtheater -
dagen. De Theater DoeDagen vinden
plaats op donderdag 23 en vrijdag 24
oktober. Speciaal voor kinderen die van
toneelspelen houden en in een echte
voorstelling willen spelen. Ervaring is
niet nodig, enthousiasme wel.
Alle deelnemers krijgen een workshop
voor echte acteurs en actrices en gaan
daarna aan de slag met het oefenen
van de scènes uit de zelfbedachte voor-
stelling. De workshops en regie van de
voorstellingen zijn in handen van Sylke
van de Calseijde en Claudette Efrosina
van de Vlinderfabriek.
De inhoud van de Theater DoeDag sluit
aan bij de verschillende leeftijdsgroe-
pen. Voor groep 1, 2 & 3 is de Theater
DoeDag op donderdag 23 oktober van
10:00 uur tot 12:00 uur. Meedoen kost

5 euro. Iedereen uit groep 3, 4 & 5 is op
donderdag 23 oktober van 13:30 tot
17:00 uur welkom. Meedoen kost 10
euro.
Vrijdagmiddag 24 oktober is de toneel-
zaal van De Koe gereserveerd voor
avontuurlijke en getalenteerde jon-
gens en meisjes uit groep 5, 6, 7 & 8. Er
wordt gewerkt van 13:00 tot 17:00 uur
en om 17.00 uur mag het publiek naar
het eindresultaat komen kijken.
Meedoen kost 12,50 euro.
Opgeven voor deelname kan via
info@sgap.nl of info@vlinderfabriek.nl,
onder vermelding van voor- en achter-
naam van het deelnemende kind,
school & groep en mobiel nummer van
een van de ouders. Betalen kan op de
Theater DoeDag aan de kassa van De
Koe. Kijk voor meer informatie over de
Vlinderfabriek op www.vlinderfa-
briek.nl.

Met nieuwe kruisband in Singelloop
Op 5 oktober hebben Linda Lever en
Inge Koene deelgenomen aan de
Singelloop, samen met respectievelijk
het 10 en 5 km bedrijventeam van In-
Motion Paramedisch Centrum. Het bij-
zondere hieraan is dat zij nog geen jaar
geleden beiden een voorste kruisband-
operatie aan de knie hebben onder-
gaan. Na een zware revalidatieperiode
hebben zij het klaargespeeld om bin-
nen een jaar hun doel te verwezenlij-
ken. En zeker niet onverdienstelijk.

Bij de 10 km bedrijvenloop (met 244
deelnemende teams) is het In-
Motionteam op de 16e plaats geëin-
digd met een persoonlijke prestatie
van Linda Lever van 1 uur en 37 secon-
den. Een geweldige prestatie, zo kort
na de revalidatie van haar knie. Bij de 5
km bedrijvenloop (145 teams) is het In-
Motionteam op de 42e plaats geëin-
digd met een persoonlijke prestatie
van Inge Koene van 28 minuten en 26
seconden. 
Ook van haar een geweldige prestatie.
Proficiat dames!

Inge (l) en Linda (r) worden voor de laatste
keer ondersteund door de fysiotherapeuten
van In-Motion.

Princenhaagse 

bonnenregen

Haagweg 431
4813 XD Breda

Tel. 076-5204435
info@hobbidee-breda.nl
www.hobbidee-breda.nl

Haagsemarkt 16
Breda

Tel. 076-5215775

Dreef 10
4813 EG Breda
076-5223838

www.beautyvit.nl
info@beautyvit.nl

Beautyvit
Huidverbetering

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

Geldig van 09-10-2014 t/m 24-10-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Deze aanbieding is geldig t/m 12-10-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 01-11-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 25-10-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 31-10-2014 en alleen tegen inlevering van deze bon.

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

Geldig t/m 24-10-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Penselen met lange steel
Nu 2 halen = 1 betalen

DIT WEEKEND tegen inlevering

van deze bon 10% KORTING 
op uw gehele bestelling. 

Bij een gezichtsbehandeling van 90 min.

Ontvangt u een 

GRATIS manicure behandeling

3,-
korting

op alle vitalize vitamine

bv vitamine D van 10,95 voor 7,95

p. Jean 6 halen 5 betalen

Merlot, Cabernet Sauvignon 

van € 33,- voor € 27,50

20% KORTING
op het DUPLO assortiment

#

#

#

#

#

#

#

#

bachman
huis ,  t u i n  &  keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
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