
Het staat op de winkelruit: dit jaar zit
er 150 jaar een bakkerij in het pand
Dreef 17. De naam Lips, bij verenigingen
en scholen bekend van de lekkere spon-
soring in natura, is de laatste 87 jaren
onlosmakelijk aan deze bakkerij ver-
bonden. Twee generaties vertellen met
liefde over hun zaak.

De Wit en Nooijens
Het begon allemaal op 1 juli 1864, toen
Johannes de Wit zich als bakker in het
huidige pand vestigde. Hij stierf twee
jaar later, zonder opvolger. Zijn knecht
Jacobus Nooijens kocht de bakkerij en
in 1903 nam diens zoon Janus de zaak
over. Zijn zus Geertruida was getrouwd
met Thieu Lips, uitbater van het Roode
Hert. Toen Janus stierf zonder een
mannelijke opvolger, werd de bakkerij
overgenomen door zijn neef Jac Lips, de
vader van Piet. ‘Als kind bracht ik met
mijn broers en zussen de bestellingen
weg. Verder droegen wij de mutserd
naar binnen. Dat zijn die takkenbossen
die voor op straat lagen; daarmee werd
de houtoven gestookt.’ Zijn vrouw
Corry wijst naar de foto die ook op de
voorpagina van het Wijkblad van 11
september staat. Piet vertelt verder: ‘De
krieken, de houtresten uit de oven,
deden we in de doofpot. Dat was een
ijzeren bus met een deksel erop. Die
stond achter de bakkerij in een portiek.’

Piet en Corry Lips
In 1971 was Piet de enige zoon die
belangstelling had om de bakkerij van
zijn vader over te nemen. ‘Op dat
moment waren er maar liefst 15 bak-
kers in Princenhage. Klandizie was er
genoeg. Ze bezorgden ook in het bui-

tengebied. Tot het einde van de Tweede
Wereldoorlog is hier met de houtoven
gestookt. Sindsdien staat er een gas-
oven.’ Corry laat foto’s zien van de ver-
bouwing in 1977. ‘Toen is de bakkerij
tegen de vlakte gegaan, inclusief de
oven. De winkel bleef overeind. Twintig
jaar later hebben we onze woonkamer,
links van het pand, bij de winkel getrok-
ken. Inmiddels waren wij al naar num-
mer 19 verhuisd, aan de rechterkant.’ In
1995 trad zoon Pieter toe tot de firma.

Pieter en Marco Lips
Sinds 2001 runt Pieter de zaak met zijn
broer Marco. Marco woont boven de
bakkerij, Pieter woont in Westerpark.
‘Wij hebben allebei de bakkersoplei-
ding gedaan. Dat was eigenlijk vanzelf-
sprekend,’ vertelt Pieter. Marco vult
aan: ‘Ik wilde graag met mijn handen

werken en brood is een mooi product.
Je ziet de seizoenen terug in de produc-
ten voor Sinterklaas, kerst en carnaval.
Met het WK voetbal hadden we oranje
soezen.’ Van dinsdag tot zaterdag tref-
fen de broers elkaar al vroeg in de bak-
kerij. Ze bakken door tot het middag-
uur. ‘We hebben een ruim assortiment
en de mensen willen ’s middags ook
vers brood hebben,’ vertelt Pieter.
‘Omdat de bakkerij bij de winkel ligt,
kunnen we inspringen op bestellingen
die op het laatste moment binnenko-
men.’ Vooral de taarten van Lips zijn in
trek. ‘Zelf ben ik trots op ons worsten-
brood,’ vertelt Marco. ‘Er zijn mensen
die speciaal daarvoor omrijden.’ En
worstenbrood past bij een Brabants
jubileum, voeg ik er fijntjes aan toe.
Gefeliciteerd! 

Marc de Baar

Jubileum van bakkerij Lips
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
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WINTERBANDEN!
-35%

Op winterbanden van 
Bridgestone Firestone 

en Dayton
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Flyers A4 2-zijdig full colour
135 grams gesatineerd MC 1000 stuks 69,- ex. btw

De HuisDrukker BreDa

Pastoor van Spaandonkstraat 31, 4813 BR Breda

Telefoon 076 5 213 900, Fax 076 5 224 676

E-mail breda@huisdrukker.nl
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Partycentrum
De Posthoorn

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Feestje?
Wij verzorgen al uw 

familiegelegenheden in o.a. 
onze opgefriste voorzaal.

Past. v. Spaandonkstraat 31
4813 BR  Breda
076 - 5 213 700
drukkerij@vandenwijngaard.nl
www.vandenwijngaard.nl
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veel van kan leren,” licht Verheij toe. De
Orde komt op regelmatige basis bijeen,
er geldt een aanwezigheidsplicht en je
wordt benoemd voor het leven. “Je kan
er veel uithalen voor je zelfontwikke-
ling en daarmee kun je mooie dingen
doen voor mens en wijk.”

Waar ben je het meest trots op?
Marian peinst en zegt dan: “Ik ben trots
op de resultaten van de Dorpsraad. Van
het kleinste dingetje tot de grootste
ontwikkeling: van het stoeprandje dat
afrij-geschikt wordt gemaakt voor de
rollator tot aan de herontwikkeling van
de gehele Dreef.” Ze benadrukt dat je
het doet met mensen voor mensen, en
dat is mooi!

Heb je nog een wens voor Princen -
hage?
“Ja, eigenlijk wel.” Ze vertelt dat ieder-
een in een mooie wijk wil wonen. Maar,
die mooie wijk komt mede tot stand
door wat de bewoners er zelf aandoen.
Ze ziet vaak dezelfde mensen actief in
de wijk en komt dezelfde mensen

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.

Marian Verheij wordt Vrouwe van Breda
Op zondag 19 oktober wordt de
Princenhaagse Marian Verheij be -
noemd tot lid van de Heerlijke Orde
van Breda. Zij krijgt deze eer omdat zij
op meerdere gebieden, geheel vrijwil-
lig, een buitengewone bijdrage heeft
geleverd aan de Bredase gemeenschap.
De inauguratie vindt plaats in de Grote
Kerk en begint om 15:30 uur.
Van voorzitter van de Dorpsraad tot ini-
tiatiefnemer van het tennispark
Princenhage; van bestuurslid van het
Spanjaardsgat Festival tot adviseur van
verenigingsgebouw De Dobbelsteen. 
Dit zijn enkele voorbeelden uit de
lange lijst van haar verdiensten. De
reden voor haar benoeming is haar
gehele “oeuvre”. Marian doet het alle-
maal met passie en plezier.

Wat levert de benoeming je op?
“Je ontmoet veel nieuwe mensen met
andere interesses, waar je zelf weer

tegen in het rijke Princenhaagse ver-
enigingsleven. “Zou het niet mooi zijn
als er een jongere generatie actievelin-
gen opstaat die met nieuwe ideeën de
wijk nog mooier maakt?” Aan die wens
geeft de redactie graag een platform.

 Alexandra Middendorp

SKIP Playbackshow

De basisschoolleerlingen van Princen -
hage werden uitgenodigd door SKIP
om in de huid te kruipen van hun favo-
riete artiest. En dus was het weer tijd
voor de playbackshow. Ruim 20 acts
waren te bewonderen op het podium
van De Koe. SKIP had gezorgd voor een
fantastische entourage met spectacu-
lair licht en geluid. De rest was aan de
deelnemers…

De afgelopen weken is er in vele huis-
houdens ongetwijfeld veel geoefend.
Dat was te zien aan het hoge niveau
van de optredens. Werkelijk alles kwam
voorbij: van ABBA, via Elvis naar
Kinderen Voor Kinderen en alles wat
ertussen zit. 

De presentatie van de avond was in
handen van Kim van Beek en Gigi
Willemsen, die in de huid kropen van
Plien en Bianca. Dit deden zij met verve
op een gezellige, leuke en humoristi-
sche manier. Bij de onderbouw ging de
eerste prijs naar Lenthe van Eetveldt
die optrad als Keet. Bij de bovenbouw
wisten Amice van der Ven en Ryan van
Adrichem de eerste prijs in de wacht te
slepen. Zij hadden een mooie act als
Elvis Presley. 
Alle kinderen die meededen waren
winnaars. De playbackshow was
wederom een groot succes, met dank
aan de perfecte organisatie van SKIP.
De foto’s kunt u vinden bij www.skip-
princenhage.nl. Armin Floren

De prijswinnaars bij de bovenbouw. Foto: Armin Floren.

12

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. secretari-
aat 5213873. Website: www.nazarethpa-
rochie.nl en emailadres: martinus@
rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving 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 18/19 oktober. 29ste zondag
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Adrie Lint. Het Martinuskoor verzorgt
de zang.
Weekend 25/26 oktober. 30ste zondag
door het jaar.
Zondag 26 oktober 11.00 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastor Heinz Baart. Het Martinuskoor
verzorgt de zang. Zondag 26 oktober
14.00 uur. Herdenkingsdienst ter gele-
genheid van 70 jaar bevrijding van
Princenhage, onder begeleiding van pas-
tor Adrie Lint en Rud Smit van de
Martinusgeloofs gemeenschap en Arie
Roobol van de Johannesgemeente. Het
weekkoor verzorgt de zang.
Misintenties
19 oktober 11.00 uur. Hubert Snels;
Frans Brekelmans.
26 oktober 11.00 uur. Voor een bijzon-
dere intentie.

  

 

  

  

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl  
Kerkdienst zondag 19 oktober 
Dienst van Woord en Gebed waarin ds.
G.P. Bosma voor zal gaan. Aanvang
10:00 uur. Na de dienst is er koffie en
thee in het Kerkenhuis.
Kinderkerk en crèche
Deze zondag zijn de kinderen om 10:00
uur weer van harte welkom in de
Johanneskerk!
Kerkdienst Grote Kerk 26 oktober
10:30 uur
Voorganger is ds. Saskia van Meggelen.
Aan het orgel zit Aart Bergwerff. De
ontmoetingsdienst staat dit jaar in het
teken van de bevrijding. En er is specia-
le aandacht voor de kinderen. Kinderen
mogen in deze dienst de vrede schilde-
ren! Verder zijn er gasten uit Polen: het
universiteitskoor Agricola uit Krakow
komt voor ons zingen en ook zingt
Irene Mulder uit de Lucaskerk. Veel om
voor te komen, veel om mee te vieren
en veel om te gedenken hoe fijn het is
om in Breda in vrijheid te mogen leven!
In de ontmoetingsdienst zal tevens de
neef van generaal Maczek, die gestre-
den heeft voor de bevrijding van Breda,
ons een groet uit Polen overbrengen.
Let op: in de Johanneskerk is deze mor-
gen geen dienst.
Herdenkingsdienst 70 jaar bevrijding
26 oktober 14:00 uur
In de Martinuskerk zal herdacht wor-
den dat Breda/Princenhage 70 jaar
geleden door de Polen bevrijd werd.
Het nu compleet gedocumenteerde
Bevrijdingsraam staat centraal en na
de samenkomst is er een treffen waar
het derde boek over het religieuze erf-
goed van de Martinuskerk wordt
gepresenteerd. Ook wordt er een speci-
aal naambordje onthuld. Vanaf 13:30
uur is de kerk open en de dienst, waar-
in pastor Adrie Lint voorgaat, begint
om 14:00 uur. Iedereen van harte wel-
kom.
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.

Vrijheidsviering bij de Vredeskapel
Elk jaar wordt de bevrijding van Princenhage herdacht met een korte bijeenkomst bij de in 1947 gebouwde Vredeskapel
aan het Esserplein. De bijeenkomst is dit jaar op 29 oktober, de dag dat Princenhage exact 70 jaar geleden door de Polen

werd bevrijd. Dit willen we samen met u gedenken en vieren.

De bijeenkomst begint om 10:30 uur en zal worden geleid door Boudewijn van
de Calseijde, die een korte overweging zal uitspreken. Leden van scouting Sint
Martinus hijsen de vlaggen van Nederland, Polen en Princenhage in top van de
door hen kunstig gesjorde driemaster. Het eerste en
zesde couplet van het Wilhelmus zal worden gezon-
gen en als eerbetoon aan de Poolse strijders zal het
Pools volkslied ten gehore worden gebracht.

U wordt allen uitgenodigd deze viering, die onge-
veer een half uur zal duren, bij te wonen. Mochten er
mensen zijn die bloemen mee willen brengen, dan
graag in de kleuren rood en wit van de Poolse vlag.

Nettie van Doorn, Commissie Vredeskapel, en
Marian Verheij, Dorpsraad Princenhage
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Deelnemers
gezocht voor
Mottomot

Voor het carnavalsseizoen 2014-2015
zal het carnavalslied voor 't Aogje
weer worden gekozen tijdens het lied-
jesfestival Aogse Mottomot, dat zal
plaatsvinden op zaterdag 8 november
2014 in gemeenschapshuis De Koe. Uit
de deelnemende liedjes zal door een
deskundige jury het carnavalslied voor
't Aogje worden gekozen. 

In de tekst moet het carnavalsmotto
van 't Aogje voor 2015 zijn verwerkt:  
“Alles op zunne kop!” Tevens moet de
tekst betrekking hebben op de carna-
valsviering in ’t Aogje en moet het
door de Aogse jeugd gezongen kun-
nen worden tijdens carnaval.
Naast eeuwige roem is er voor de
winnaar een geldprijs beschikbaar
van 55 euro. De prijs voor de tweede
en derde plaats is respectievelijk 33 en
11 euro. Naast deze prijzen stelt
Stichting C.C. 't Aogje ook een carna-
valeske prijs ter beschikking. De win-
naar van deze prijs wordt bepaald
door de publieksjury.

Mocht je interesse hebben om mee te
doen maar heb je als carnavalsvereni-
ging geen kapel of heb je moeite met
het zoeken naar een arrangeur, neem
dan contact op met de festiviteiten-
commissie zodat we samen tot een
oplossing kunnen komen.

Wanneer je als individu, vereniging of
kapel wilt deelnemen aan 't Aogse
Mottomot kun je dit vóór 31 oktober
kenbaar maken per e-mail naar festivi-
teitencommissie@gmail.com. Na ont-
vangst zal een inschrijfformulier en
een reglement worden toegezonden.

Stichting C.C. 't Aogje

Uitnodiging voor deelname aan 
vogeltentoonstelling

Nieuw koor in Princenhage
Afgelopen zondag vond in wijnboederij
“het Peerdeke” de jaarlijkse open
inloopproeverij plaats. Er werd
geproefd van heerlijke wijnen in een
ontspannen sfeer. Deze sfeer werd
onder andere gemaakt door een nieuw
Princenhaags koor dat luistert naar de
naam “Le Tourdion”. 

Le Tourdion
“De tourdion is een dans met een
korte, snelle pas. De sfeer en levendig-
heid van deze dans wil ik ook met ons
koor uitstralen,” zegt dirigent John Kok.
Momenteel bestaat het koor uit 12
leden. Acht mannen zorgen voor de
bastonen. De rest van het vocale spec-
trum wordt ingevuld door dames. “We
hebben een breed repertoire dat niet
makkelijk onder één noemer te vangen
is. Het beste kun je spreken van wereld-
muziek. We zingen Russische en
Spaanse liederen, we brengen het
volkslied van de zigeuners, maar heb-
ben zojuist ook vierstemmig een
Slavisch lied gezongen. Da’s echt
machtig om te doen,” aldus Kok.

Werelds 
Het koor is nu ruim anderhalf jaar
samen. Het optreden bij “het Peerdeke”
is het eerste echte optreden van de
groep en het moet gezegd: het klinkt
echt ‘werelds’. De liederen zijn soms
groot, dan weer fijngevoelig. Kok bege-
leidt zijn koor enthousiast op zijn
accordeon en stuurt de groep letterlijk
naar de juiste tonen. Erg mooi om te
zien. “De akoestiek van deze boerderij
helpt ook wel mee om een bepaalde
sfeer neer te zetten,” zegt Kok. 

Repetitie
Het koor bestaat vooral uit mensen uit
Princenhage en oefent iedere donder-
dagavond om 20:00 uur in een zorglo-
catie van Thebe aan de Talmastraat
(Donatello). Mocht u interesse hebben
om mee te zingen of om deze groep uit
te nodigen, dan kunt u contact opne-
men met John Kok (06-23968264 of
jgaekok@letourdion.nl). De redactie
wenst het koor een mooie muzikale
toekomst.

Ron van Zundert

Vogelvereniging SIVO organiseert een
open tentoonstelling in gemeen-
schapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1,
op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
november 2014. We spelen dit jaar een
open kampioenschap. We nodigen U
uit om deel te nemen mits u lid bent

van de NBVV. Er zijn mooie prijzen te
winnen. Het inschrijvingsformulier,
voorwaarden, reglement en prijzen-
schema kunt U aanvragen bij het
secretariaat. Inschrijven op 18 oktober
van 14:00 tot 16:00 uur in café
Heuvelzicht, Heuvelstraat 144. 

De opening van onze tentoonstelling
zal plaatsvinden op vrijdag 14 novem-
ber om 20.00 uur. U bent ook van harte
welkom op zaterdag 15 november van
10:00 tot 18:00 uur en op zondag 16
november van 10:00 tot 16:00 uur. Tot
ziens op onze tentoonstelling!

Bestuur vogelvereniging SIVO
Secretaris: Ad Rollé Tel. 06-20043374 /
emailadres; adenhenny@gmail.com

4

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

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. Fitnesscen trum
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, rug-
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 Profi teer 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
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
06 53116966 (www.view-counselling.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.
Hoi, ik ben een 38-jarige kraamverzorgster en ik
zou het leuk vinden om af en toe op te passen.
Mijn telnr. 06 46296797. Dus wil je een avondje
uit, of moet je weg dan hoor ik graag van je.
Garagebox te huur. Mastbosstraat Inl. 076 -
5213372.
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

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

liedteksten  -  gedichten  -  copywriting  -  workshops

Femke Reuvers
spelen met woorden Beleef het plezierdichten

29-10 : workshop  
Light Verse  
Huis van de Heuvel 

25-11 : workshop 
Liedteksten schrijven 
De Koe 

26-11, 2-12, 3-12 :  
Sint-Rijm-Hulp!meer info / inschrijven : 

www.spelenmetwoorden.nl
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Tristan wilde nog een keer

Cursus tonpraten in Bierreclamemuseum

De laatste jaren komen de winnaars
van de Brabantse tonpraat-wedstrijden
steeds vaker uit ons deel van de provin-
cie. Iets waar we trots op mogen zijn.
We gaan dus door met onze cursussen,
want het werkt. Er hebben zich tot nu
toe elf deelnemers gemeld. Een
behoorlijke groep, met veel nieuwe
gezichten, waaronder veel vrouwen.
Geweldig, dat is precies wat we willen.
Iedereen is welkom. De cursus wordt
gegeven op vier avonden in het
Bierreclamemuseum. De kosten bedra-
gen 10 euro per avond. Graag wil ik met
iedere aanwezige op de 1e avond afre-
kenen. Op de 4e en laatste avond stre-

ven we naar een leuke afsluiting. Vorig
jaar trad Ad Vermeulen (Brabants kam-
pioen) voor ons op. Uiteraard hebben
we ook nu weer iets leuks in gedachte.
Voor alle duidelijkheid nog eens alle
cursusavonden op een rij:
woensdag 15 oktober 2014,
donderdag 6 november 2014,
donderdag 18 december 2014,
woensdag 7 januari 2015.
Breng pen en papier mee, dat is altijd
handig. Er worden teksten op een
scherm geprojecteerd en er komt veel
informatie op je af.

Frans Schoester en Ad de Jongh
Tel: 06-81732809

Amber Donkers
10e op het EK
Majorette

Amber Nederlands Kampioen was
geworden, mocht ze deelnemen aan
de Europese Kampioenschappen, die
gehouden werden op 3 en 4 oktober
in Slavonski Brod in Kroatië. 

Amber vertrok op 1 oktober met de
Nederlands equipe in vier bussen
richting Kroatië. Er waren in totaal 99
deelnemers en 91 persoonlijke
coaches. 

Op vrijdagavond vond de openingsce-
remonie plaats, te vergelijken met de
Olympische Spelen, met een naam-
bord en nationale vlag welke door
een van de deelneemsters wordt
gedragen. 

Gelukkig voor Amber was zij zater-
dagmorgen als 7e aan de beurt. Zij
had 21 tegenstanders. Haar optreden
ging voortreffelijk en de coaches
waren dan ook zeer tevreden. Vanaf
toen naar de andere Nederlanders kij-
ken en wachten tot zondagmiddag
voor de bekendmaking van de plaat-
sen. Omdat in de sporthal alleen de
eerste 6 plaatsen bekendgemaakt
worden, hoorde Amber pas ’s avonds
bij het afsluitende diner dat ze 10e
was geworden. Een geweldige presta-
tie. Amber is 11 jaar en toch laat ze al
11 tegenstanders achter zich en dit op
haar eerste EK. 

Amber bedankt alle mensen die haar
gesponsord hebben door het kopen
van haar pennen, waardoor zij naar
het EK kon.

november. Tristan zingt dan een ander
nummer. Hierover zei hij: “Als de men-
sen weten dat ik weer zing, zullen ze
allemaal weer komen. Dan zeggen ze:
Tristan zingt weer; daar moet ik bij
zijn.” Niet alleen deze solist verwacht u
weer. Ook de vele anderen doen dat.

Muziekspektakel CLUB Illusion, zater-
dag 15 november in het Chassé
Theater; aanvang 19:30 uur.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor
15 euro via het Chassé theater,
info@zjokoor.nl en leden van de deel-
nemende organisaties (Zjo!On,
Novavoices, SWING, Tiggelman Dance
& Events, Hofkapel Nooitgedagt).

Op 15 november speelt CLUB Illusion in
het Chassé Theater. Vele regionale
artiesten geven daar acte de présence.
Eén van de groepen die op het toneel
verschijnt is kinderkoor SWING uit
Princenhage. Sommige zangers heb-
ben ook aan de vorige show meege-
daan en hebben dus al ervaring.
Daarom verwachten zij u weer.

Kinderkoor SWING is een sprankelend
koor dat zijn naam waarmaakt. De
ongeveer 20 kinderen tussen 6 en 12
jaar repeteren iedere week hard om
een volwaardige artiest te zijn tijdens
deze voorstelling. Zij moeten zich niet
alleen de liedjes eigen maken. Ook heb-
ben zij allemaal in de rest van de voor-
stelling kleine rolletjes te spelen.
Vele kinderen zullen een solo zingen.
Eén van hen is Tristan Vermaak. Hij was
erbij toen SWING twee jaar geleden
meedeed aan de vorige grote show en
zong als solist ‘Het dondert en het blik-
semt’. Hem lukte wat veel professio-
nals niet voor elkaar krijgen: de hele
zaal ging staan en klapte mee. En
Tristan werd steeds enthousiaster.
Misschien was dat de reden voor hem
om na afloop in de kleedkamer met de
ontboezeming te komen: “Ik wil nog
een keer”. Wel, dat is het geval in

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

SUPERSTUNT! 
Gratis Orchidee
Bij besteding vanaf 10,- 

Geldig t/m 19 oktober 2014

Tuincentrum Life  & Garden in Breda
Iedere zondag open van 12 tot 17 uur     !

DONNELLI KAPPERS
Heuvelplein 292 Princenhage

Tel 076 - 5310655 
www@donnelli.nl

Volg ons op Facebook, 
Donnelli Breda

Haarkleuranalyse
Haarkleuring 

met enkele high of lowlights
Intensief haarmasker

Wasmassage,
Knippen drogen & finisch

Herfstprijs 67,50 euro

Niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Lang haar toeslag 9,75

Afspraak online www.donnelli.nl

DONNELLI
KAPPERS

Heeft een aantrekkelijk herfstmenu
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Kermismiddag in Princenhof 18 oktober
KBO organiseert op zaterdag 18 oktober samen met WIJ een kermismiddag met medewerking van het muzikaal en komisch duo
D’n Valkenswirtse Twilling, die in een Brabants dialect overal hun commentaar op geven. Aanvang 14:00 uur. Zaal open om 13:30
uur. Kosten 8 euro (KBO-leden 6 euro) inclusief koffie/thee en 1 consumptie. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
Muziekfestijn “Ammezuur in de Schuur” 18 oktober
Aogse Bluf organiseert op zaterdag 18 oktober voor de 8e keer het muziekfestijn “Ammezuur in de Schuur”. Dit vindt plaats
in gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1. Aanvang is om 20:00 uur en we sluiten af om 01:30 uur. Liefst 5 kapellen
zullen in de Vlaamse Schuur één of meerdere optredens verzorgen. Naast Aogse Bluf zijn dit de Biermagneten, `T  Zooike,
de Bielopers en de GMNDDGDB! De presentatie is in handen van Peter van Gastel. De entree is gratis.
4e Princenhaags Golfkampioenschap 19 oktober  
Locatie: Golfpark de Turfvaert, Zwart Moerken 12 in Rijsbergen. Deelname staat open voor bewoners van Princenhage
(inclusief Heuvel, Heilaarpark en Westerpark). Opgeven kan per e-mail naar cjafoesenek@ziggo.nl (Carlo Foesenek). De kos-
ten bedragen 75 euro p.p. De deelnemers worden om 9:00 uur ontvangen. De stablefordwedstrijd start om 10:00 uur.
Vogelbeurs SIVO in Heuvelzicht 19 oktober
Elke derde zondag van de maand is er een vogelbeurs, in café restaurant Heuvelzicht, Heuvelstraat 144. Zo ook zondag 19
oktober. Van 9 tot 12 uur kunnen U en uw kinderen kennismaken met de hobby van het houden van prachtige vogels. Er
zijn specialisten/liefhebbers aanwezig die U alles kunt vragen over deze boeiende hobby. Heel veel verschillende kleurrij-
ke vogels zijn te zien en te koop.
Harmonie Cecilia in de Efteling 19 oktober
In de herfstvakantie naar de Efteling? Ga dan op zondag 19 oktober. Dan kunt u het opstaporkest en opleidingsorkest van
Koninklijke harmonie Cecilia Princenhage zien spelen in de kiosk naast restaurant Het Witte Paard. De speeltijden zijn van
13:30 tot 14:00 uur en van 14:30 tot 15:00 uur.
Themabijeenkomst zelfstandig wonen 21 oktober
Op dinsdagmiddag 21 oktober vind er op Elisabeth Westerwiek aan de Argusvlinder 298 een bijeenkomst plaats met het
thema: zelfstandig blijven wonen, met uitleg over artikelen die het makkelijker maken om zolang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen. Aanvang 14:00 uur. Toegang gratis.
Knutselen bij de Hobbyclub 21 en 24 oktober
Wil je in de herfstvakantie knutselen? Dan kun je bij Hobbyclub Princenhage creatief aan de slag tijdens de instuif op dins-
dag 21 oktober en op vrijdag 24 oktober, steeds van 18:30 tot 20:00 uur. Je kunt kiezen uit het thema Herfst of Halloween.
Locatie: Gebouw De Dobbelsteen, ingang Leidekkerstraat tegenover nr. 7. Kosten: 2,50 euro voor niet-leden. Meldt je aan via
info@hobbyclubprincenhage.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar 06-25552550.
Themamaaltijd herfst in Princenhof 22 oktober
Op vrijdag 31 oktober kun je genieten van een heerlijke maaltijd. Op het menu staat bospaddenstoelensoep. Als hoofdge-
recht een wildstoofpotje, geserveerd met gebakken aardappeltjes en zuurkool. Een lekkere herfstvla als nagerecht.
Aanvang 17:30 uur. Kosten 12,50 euro (BredaPas 10 euro). Inschrijven op woensdag 22 oktober vanaf 13:30 uur. Princenhof,
Princentuin 1, tel. (076) 5309791.
Jeugdtheaterdagen in De Koe 23 en 24 oktober
SGAP organiseert samen met de Vlinderfabriek op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober de Theater DoeDagen. Speciaal voor
kinderen die van toneelspelen houden en in een echte voorstelling willen spelen. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel.
Opgeven kan via info@sgap.nl of info@vlinderfabriek.nl, onder vermelding van voor- en achternaam van het deelnemen-
de kind, school & groep en mobiel nummer van een van de ouders. www.vlinderfabriek.nl.
Wandel en Match bij Princenhof 24 oktober
Op vrijdag 24 oktober kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praatje. En misschien kun
je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de hond uitlaten. Princenhof, Princentuin 1, tel.
(076) 5309791.
Bevrijdingsconcert The Armed Man 24 oktober
Ter herdenking van 70 jaar bevrijding van Breda is er op vrijdagavond 24 oktober een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk.
Dit concert is een samenwerking van het Princenhage’s Mannenkoor, het Poolse koor Agricola, Gemengd koor Cantabile en
Koninklijke Harmonie Cecilia. Het concert vangt aan om 19:30 uur. Kaarten zijn gratis af te halen bij de VVV in Breda.
Open Princenhage dartevent 25 en 26 oktober
Dart Events Benelux organiseert op 25 en 26 oktober 2014 het eerste Open Princenhage dartevenement. Het evenement
bestaat uit een Jeugd-, Koppel- en Singletoernooi. Het jeugdtoernooi start zaterdagmiddag om 14:00 uur. Op zondag is de
beurt aan de senioren. De wedstrijden beginnen dan om 12:00 uur. Voor meer informatie en inschrijven: www.dartevents-
benelux.nl of www.tripleonedarts.nl.
IVN–gezinswandeling Liesbos 26 0ktober
Op zondag 26 oktober gaan gidsen van IVN op zoek naar paddenstoelen in het Liesbos. Paddenstoelen zijn mooi en mys-
terieus. Sommige zijn eetbaar, andere giftig en van weer andere kun je behoorlijk uit je dak gaan. Vertrek om 14:00 uur
vanaf Café Rest. “De Boswachter, Nieuwe Dreef 4. De wandeling is voor jong en oud, duurt circa twee uur en is vrij toe-
gankelijk. www.ivn-markendonge.nl.
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Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Martinuskerk

Johanneskerk

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 

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

toet-toet auto’s 
van 8,99  voor ...................... 7,99

draaitol zeevriendjes 
van 29,00  voor .................... 14,99

Nog tot 24 oktober 
20% korting op Lego Duplo

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

6
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Herdenkingsdienst in Martinuskerk
De Tweede Wereldoorlog begon voor
Nederland op 10 mei 1940 en eindigde
op 5 mei 1945. Al eerder, in het najaar
van 1944, werd, zij het met zware
gevechten, waarbij aan beide kanten
veel slachtoffers vielen, in het Zuiden
van Nederland door de geallieerde troe-
pen het Duitse juk al afgeworpen. Op 29
oktober 1944 herkreeg Princenhage de
vrijheid door de vasthoudendheid van
de Polen, die onder opperbevel stonden
van generaal Maczek. Onze bevrijding
van 70 jaar geleden, willen we samen
met u gedenken op zondag 26 oktober
om 14:00 uur in de Martinuskerk. De
door de Martinusgeloofsgemeenschap
en de Johanneskerk samengestelde her-
denkingsdienst wordt geleid door pas-
tor Adrie Lint. 
De heer Arie Roobol heeft het in zijn
overweging over ‘Gedenken’. Mevrouw
Elisabeth Bouwmans geeft een lezing
en de bevrijding wordt gevierd door het
zingen van het Poolse volkslied en van
het eerste en zesde couplet van het
Wilhelmus. Het weekkoor o.l.v. mevrouw
Alice van der Gaast verzorgt de zang.

Presentatie boekje Bevrijdingsraam
Tevens zal het boekje worden gepre-
senteerd dat het Bevrijdingsraam tot
in detail beschrijft. Dit is het derde

boekje in de serie ‘Religieus erfgoed
Sint Martinuskerk Princenhage’. Het
eerste deel, dat in 2010 verscheen,
beschrijft het Sacramentsraam in het
rechtertransept van de kerk. Vele ‘door
en door gelovige Princenhagenaars’,
zoals pastor Bouman ze noemde, heb-
ben in 1925 model gestaan voor de vele
figuren die op het raam staan afge-
beeld. Het tweede deel verscheen in
2011. Precies 750 jaar daarvoor, namelijk
in 1261, kreeg wat toen nog Mar ters -
sem heette van de abdis van Thorn het
recht een zelfstandige parochie te zijn.
Het tweede deel beschrijft 750 jaar
geschiedenis van de parochie en de
Martinuskerk. 
In dit derde deel staat het Bevrijdings -
raam centraal, dat in 1951 in de kerk is
aangebracht. Rud Smit, pastoor van de
Martinusparochie van 1984 tot 1995,
heeft het bovenste gedeelte van het
raam, waarop het openbare leven van
Christus wordt afgebeeld, uitgebreid
toegelicht. Ondergetekende heeft
zoveel mogelijk de achtergrond van de
zeven gevallenen die op het Bevrij -
dingsraam staan afgebeeld achter-
haald. In dit speurwerk werd ik onder-
steund door Nettie van Doorn. Erik
Kuijpers heeft het raam gedetailleerd
in beeld gebracht en de vormgeving

van het boekje verzorgd. Dit boekje
over ‘ons Princenhaags bevrijdingsmo-
nument’ gedenkt niet alleen de geval-
lenen, maar is tevens een dankbare
herinnering aan de bevrijding van
Princenhage. Het boekje is na de her-
denkingsdienst te koop voor 7 euro. Bij
aanschaf van de drie delen samen
betaalt u 15 euro.

Helma Raaijmakers

Het eerste boek van Rinie Maas kwam
uit in 1992 en heette ‘Abdijgasten’. 22
jaar later verschijnt zijn 20ste boek met
als titel ‘Groot Breda in 55 verhalen’. 
In deze verhalen geeft hij een wonder-
lijk overzicht van gebeurtenissen in

Breda en de omliggende dorpen, die in
de loop van de tijd nagenoeg allemaal
door Breda zijn ingelijfd. Rinie be -
schrijft het dauwtrappen in Bavel,
Oranje Boven op Beek, het speelpara-
dijs ‘De Uitspanning’ in Tete ringen, enz.
Wat Princenhage betreft staat hij uit-
gebreid stil bij de melkfabriek van
Balemans en Zn. aan de Dreef 101/103.
De melkbezorgers kwamen ook in het
Westeinde, waar de catechisten (religi-
euze leken, die veel sociaal werk ver-
richtten in de arme wijken) blij waren
met de melk van Balemans omdat dat
vette melk was die de jeugd ten goede
kwam. 
Rinie put ook uit zijn herinneringen en
uit de door hem opgetekende inter-
views van nu en uit de tijd dat hij als
jong verslaggever bij Dagblad De Stem
werkte. 

Koperen Ko
Zo had hij eens een gesprek met de in
Breda welbekende ‘Koperen Ko’, die ver-
telde dat hij niet zo lollig was als hij
zich voordeed. ‘Ik ben eigenlijk een
groot chagrijn.”

Rinie vertelt dat in de beginjaren van
de vorige eeuw het verschijnsel ‘landlo-
per’ nog opgang deed. Denk aan
Swiebertje uit de TV-serie. Giel de Rooij,
met als bijnaam ‘de rooie Giel’ was zo’n
landloper die steevast bij boer
Schoenmakers aan de Dr. Baten -
burglaan in het schuurtje sliep en over-
dag zijn kostje scharrelde. Rinie
beschrijft ook thematisch per perceel
de bebouwing in de Bosch straat van
verleden tot heden, geïllustreerd met
prachtige ansichten van Hans Claessen.

Presentatie
Op zaterdag 8 november om 17:00 uur
wordt het eerste exemplaar bij boek-
handel  Van Kemenade en Hollaers aan
de Ginnekenweg uitgereikt aan de
wethouder van Onderwijs en Ouderen -
educatie, Miriam Haagh. Daarbij bent u
van harte welkom. Bij voorintekening
vóór 5 november is 5 euro korting van
toepassing. U gelieve dan voor die
datum 15 euro over te maken op
NL68ABNA 0579414868 t.n.v. Hollaers
en Elkerzee.

Helma Raaijmakers

20ste boek van Rinie Maas

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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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


