
Henk Willemsen (74) en Dinie Hens (71)
trouwden op 26 november 1964 voor de
wet op het stadhuis in Breda en hun ker-
kelijk huwelijk werd op 24 april 1965
ingezegend in de H. Hartkerk aan de
Baronielaan. Zij kregen twee dochters
en hebben inmiddels vier kleinkinderen.

Op de geijkte vraag ‘hoe ze elkaar heb-
ben leren kennen’ volgt vlot het ant-
woord van Dinie. “De zus van Henk was
bij V&D een collega van mij. Toen ik een
keer bij haar op ziekenbezoek kwam
was Henk ook thuis. Hij ging voortva-
rend te werk, hij vroeg namelijk
meteen of ik met hem carnaval wilde
gaan vieren. Tijdens de carnaval is het
‘aan gekomen’. Na een relatief korte
verkeringstijd zijn we in november
1964 getrouwd. Onze eerste woning
was aan de Delpratsingel, daarna zijn
we naar de Wattstraat verhuisd.
Veertig jaar wonen we nu al in de
Hovenierstraat, waar we het nog
steeds naar onze zin hebben. Toch wil-
len we op termijn naar een apparte-
ment in Princenhage. 

Werkzame leven
Henk is timmerman van beroep en
werkte achtereenvolgens bij de bouw-
bedrijven Rhee van de Berg in Breda en
Muwi in Rotterdam. “Het werk was
mijn lust en mijn leven, maar op mijn
vierendertigste ben ik van een dak
gevallen, met blijvend rugletsel als
gevolg. Doorwerken werd steeds moei-
lijker, reden waarom ik op mijn veertig-
ste ben afgekeurd. Dat gaf me wel
meer ruimte om me bezig te houden
met het lot van de Papoea’s in Nieuw
Guinea. 

Lot Papoea’s
Als negentienjarige Nederlandse mili-
tair werd ik in 1960 gelegerd in
Merauke in het zuidwesten van Nieuw
Guinea. Daar raakte ik in de ban van de
Papoea’s, zeker nadat in 1962 de
Papoea’s door Nederland, zoals ik het
zelf noem ‘in de steek zijn gelaten’. De
Papoea’s zelf waren tegen overname
door Indonesië, al had Nederland als
voorwaarde gesteld dat de Papoea-
bevolking binnen tien jaar in een volks-
stemming mocht beslissen over hun
eigen toekomst. De Indonesiërs wisten
de uitslag te beïnvloeden door duizend
stamhoofden zorgvuldig te selecteren
die in 1969 min of meer gedwongen
hebben gestemd voor de overname
door Indonesië. Ondanks de overname
bleven de Nederlanders, die - -met
name door missionarissen- al ander-
halve eeuw goed werk verrichtten door
de Papoea’s te onderwijzen en een
stukje aangepaste cultuur bij te bren-
gen, zich het lot van de Papoea’s aan-
trekken. Daartoe is de Stichting Papoea
Steunfonds opgericht, waarvan ik
vanaf 1987 penningmeester ben. Het

ingezamelde donateursgeld gaat op
dit moment naar schoolprojecten van
pater Tromp, een vrouwen/kinderpro-
ject van pater Nico Dister en mevrouw
Loes Oei, naar de oogkliniek van dokter
Hian Oei (verbonden geweest aan het
Amphia in Breda) en ook naar kinder-
huis Hollandia. In de loop der jaren ben
ik nog vier keer naar Nieuw Guinea
afgereisd, waarvan twee als reisleider”.

Hobby’s en bijzonderheden
Dinie vindt ‘van alles’ leuk, waarbij puz-
zelen, lezen en zich bezig houden met
de kleinkinderen favoriet zijn. Henk
schildert graag en krijgt daartoe in
Princenhof les van Tatjana. Op de vraag
wat zij voor bijzonders hebben meege-
maakt in die vijftig  jaar antwoorden
beiden “de geboorte van onze kinderen
en kleinkinderen”. Hun gouden huwe-
lijksfeest hebben zij eind augustus al
gevierd ‘in de hoop op goed weer”. Dat
het weer tegen viel was niet belangrijk.
“Het was een prachtig feest”.
De redactie feliciteert Henk en Dinie
Willemsen met het gouden bruiloft.

Helma Raaijmakers

Gouden huwelijk echtpaar Willemsen-Heins
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
Heuvelplein 235 te Breda

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

Vraagprijs 
€ 309.000,-- k.k.
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Boek Bevrijdingsraam vol betekenis
Kortgeleden zat ik links vooraan in de
Sint Martinuskerk, vlak onder het
bevrijdingsraam. Iets van mij vandaan
zat een oude kameraad uit de journa-
listiek, Jozef de Brouwer. 

Het werd een vreugdevol weerzien,
vooraan in de kerk op de harde bank.
Gedempt wisselden we uit wat ons
bezighield. 
‘Ik geloof niet,’ zei hij, ‘nog altijd niet.’ 
‘Wat doe je dan hier?’ plaagde ik. 
‘Ik moet het toch èrgens vandaan
halen?’ antwoordde hij. ‘Zeg, wat doen
die soldaten op dat raam?’ vroeg hij.

En zo kon ik hem na de dienst, in het
Roode Hert, het fascinerende verhaal
van dit raam vertellen, zo mooi vastge-
legd door Helma Raaijmakers, pastor
Rud Smit en Nettie van Doorn; over de
nieuwe inscriptie voor eerherstel van
Janus Kriesels bij monde van Arie
Roobol. 
Ik noemde de namen van de gevalle-
nen: Petrus de Koning, Frans van de
Reyt, Cornelis Struys, Henricus de
Koning, Martinus de Bruyn, Jan
Rosendahl en Janus Kriesels. 

Ik vertelde hoe Rud Smit in een prach-
tig preekje zijn gehoor had geboeid
met zijn uitleg over de aan de gevalle-
nen toegewijde heiligen en martela-

ren. In een dienst waarvan aspecten
door Elly Smulders fijntjes in een boek-
je op tekening waren gebracht. 
We gingen terug de kerk in om de bete-
kenis van het raam dieper tot ons te
laten doordringen. 

En ik raadde mijn vriend aan om bij
Bachman het prachtige boekje over het
bevrijdingsraam te kopen. 
En die hartelijke aanbeveling doe ik ook
aan u. 

Rinie Maas

Inzamelactie voor Kika en WNF 28 november
Op vrijdag 28 november verkoopt groep 7D van basisschool De Boomgaard, Wegedoornpage 1, spullen
om geld in te zamelen voor Kika en WNF. Vanaf 9:00 uur bent u van harte welkom om te kijken, kopen
of te doneren.

Wandel en Match bij Princenhof 28 november
Op vrijdag 28 november 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) 530 97 91

SinterklaasBingo in Princenhof 29 november
Op zaterdag 29 november is er een Sinterklaasbingo. KBO en WIJ laten de balletjes weer tien rondes rollen
met daarnanog een superronde voor mooie prijzen, in het thema van de goedheiligman. Tijd: 13:30 uur. Zaal
open om 13:00 uur. Kosten  8 euro (KBO leden  6 euro). Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91

Dorpskwis 29 november
De 28ste editie van de Dorpskwis Princenhage vindt plaats op zaterdag 29 november. Vanaf 20.00 uur is
iedereen welkom

Rommelmarkt Doskonale 30 November 
Op zondag 30 november organiseert Doskonale een rommelmarkt in Gemeenschapshuis de Koe,
Ambachtenlaan 1. Deuren zijn open van 11:00 tot 15:00 uur. Entree is 1 euro.
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Rabobank Breda 
verhoogt budget

Clubkas Campagne
Afgelopen jaar introduceerde   Breda de
Clubkas Campagne: niet de bank zelf,
maar de leden van de bank mochten
het donatiebudget van 40.000 euro
verdelen. Dit was zo’n succes dat de
bank heeft besloten om de Clubkas
Campagne ook in 2015 weer te houden.
Sterker nog, ze verhogen het budget in
2015 naar 60.000 euro. Tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne stellen
stichtingen en verenigingen zich ver-
kiesbaar. De leden van Rabobank Breda
bepalen door middel van stemmen hoe
het beschikbaar budget verdeeld
wordt over de deelnemende clubs. In
totaal deden er  in 2014 132 verenigin-
gen en stichtingen uit Breda en omge-
ving mee. In de stemweek brachten de
Rabobank-leden maar liefst 19.614
stemmen uit.
Inschrijving geopend
Verenigingen en stichtingen die in 2015
graag (weer) deelnemen aan de
Rabobank Clubkas Campagne kunnen
zich vanaf nu inschrijven via de websi-
te van Rabobank Breda (www.rabo-
bank.nl/breda) . Voorwaarde is wel dat
ze klant zijn van de bank en voldoen
aan de gestelde criteria. Op de site is
meer informatie te vinden over de pro-
cedure, criteria en vindt u een lijst met
meest gestelde vragen en antwoorden.Haagsemarkt 30   4813 BB Princenhage   076 520 44 66 

info@jeroenvanderput.nl   www.jeroenvanderput.nl

Uiteraard kunt u bij ons ook 
uw oudgoud inleveren!

Informeer naar de mogelijkheden.

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Vrijdag 28/11 open van 10:00 tot 18:00
uur met om 15:00 uur de officiële opening 

van ons restaurant

Zaterdag 29/11 open vanaf 10:00 uur 
en vanaf 18.00 uur de eerste gelegenheid 

om te komen eten!

KERSTDINER
Zie onze website of vraag er naar 

bij Marco of Christina.
Reserveren voor 1e of 2e kerstdag via

info@deposthoorn.net of 076-5211546.

De Posthoorn
Restaurant & Partycentrum

Bij inlevering van deze advertentie

GRATIS 1x koffie/thee

Alle Lemax- en Eftelinghuisjes

20% korting

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Kerstshoppen
doe je bij: Breda & Etten-Leur

tuincentrum

7 dagen per week geopend!
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In appartementencomplex Princenhof
in Princenhage wonen 22 cliënten tus-
sen 58 en 83 jaar met een licht tot
matig verstandelijke beperking (ont-
wikkelingsleeftijd van ongeveer
gemiddeld 7 jaar). 

Voor een aantal van onze cliënten zijn
wij op zoek naar een betrouwbare,
enthousiaste vrijwilliger. Activiteiten
waar we op dit moment iemand voor
zoeken: 

Aquarium schoonmaken
Eén cliënt heeft een mooi groot aquari-
um maar is niet in staat om deze zelf-
standig bij te houden en schoon te
maken. 

Hiervoor zoeken we een vrijwilliger die
in het weekend, op donderdag of op
een avond tijd heeft om dit ongeveer 1x
per maand samen te doen.

Duofiets
1x per maand een tocht van een klein
uurtje op een duofiets met een
bewoonster die slechtziend is. Gezellig
kletsen en genieten van de buitenlucht
en het samen bewegen. 

Volkstuintje
En tot slot 1x per maand een bewoner
helpen zijn volkstuintje te onderhou-
den. Je bent ongeveer 2,5 uur bezig.
Samen de tuin bijhouden en tussen-
door even gezellig tijd voor een bakje
koffie. Als vrijwilliger kun je zo af en toe
ook meedoen met eenmalige activitei-
ten zoals een excursie, de avondvier-
daagse, naar de kinderboerderij of een
middagje naar de kermis. Je kan meer
of minder activiteiten doen en op de
uren die jou het beste uitkomen.

Glimlach
Als vrijwilliger maak je mensen blij met
simpele dingen als wandelen, fietsen,
koken, samen iets drinken, boodschap-
pen doen, tuinieren, muziek maken,
spelletjes, handwerken, knutselen, naar
het theater gaan. Er wordt gezongen,
gelachen, moppen verteld en dank-
baarheid getoond dat ze weer normale
dingen doen die wij als vanzelfspre-
kend beschouwen. 

Belangstelling?
Wie vrijwilliger bij Amarant wil worden
of meer informatie wenst, kan contact
opnemen met Irma Raaijmakers,
Princentuin 7, door te bellen naar 076 -
520 34 24 of 06 – 518 615 88 of te mail-
en naar princentuin7@amarant.nl.

kun-je-meedoen, onder andere voor de
grootte van je werk. Belangrijk is om je
aan te melden via deze WIJ-website als
je mee wilt doen met de expositie.
Werk voor de expositie kun je inleveren
op 8 december van 10:00 tot 17:30 uur
in de Stadsgalerij, Oude Vest 34. Werk
tot A4-formaat dat in een envelop past
mag je tot 1 december ook opsturen
naar of afgeven bij WIJ, Nieuwe
Prinsenkade 25, 4811 VC Breda. Vragen?
Mail naar laatjehartspreken@begint-
bijjou.nl of bel WIJ, tel. (076) 525 15 00.

Vrijwilliger worden bij Amarant?

Laat je hart spreken! 
Een ander een handje helpen, er zijn voor
een ander als dat nodig is, zorgen voor
elkaar, elkaar bedanken, iets terugdoen.
Echt thema’s van deze tijd. Wil je creatief
laten zien wat dit voor jou of de ander
betekent? Velen zijn al bezig, maar je
kunt nog meedoen met een werkstuk,
foto of verhaal! WIJ exposeert alle inge-
leverde werken in de Stadsgalerij in
Breda van 12 tot en met 14 december en
in kerstbomen in de stad, waaronder de
grote kerstboom van SEP op de
Haagsemarkt. Een aantal verhalen komt
te staan in de Bredase Bode. WIJ werkt in
dit project samen met de Nieuwe Veste,
Centrum voor de kunsten. De feestelijke
opening is op 12 december om 16:00 uur
in de Stadsgalerij.
Creatief in de stad
Het project ‘Laat je hart spreken. Doe

mee!’ is succesvol van start gegaan met
een druk bezochte inspiratieavond, drie
beeldende workshops verspreid over de
stad en een schrijfworkshop in de cen-
trale bibliotheek. Tijdens alle onderde-
len was er bij de deelnemers veel
belangstelling en enthousiasme. Ook
zijn er vele groepjes op dit moment cre-
atief bezig in de stad met het thema!
Maak een werkstuk
Laat ook je hart spreken en ga creatief
aan de slag. Je kunt het thema op aller-
lei manieren verbeelden: tekenen,
schilderen, fotograferen, boetseren,
quilten, borduren, een verhaal schrij-
ven of een gedicht. Iedereen in Breda
kan meedoen: jong en oud, of je nu wel
of geen kunstenaar bent.
Aanmelden
Kijk op www.wijbegintbijjou.nl/hoe-

Van thuisbridger
naar clubbridger

Bridgeclub Contract bestaat dit jaar
30 jaar! Er wordt met veel plezier op
de donderdagavond gespeeld in Café
de Posthoorn in Princenhage. 

Een mooie gelegenheid om een nieu-
we initiatief op te starten; namelijk
een speciale cursus om beginnende
thuisbridgers geleidelijk te laten
wennen aan het bridgen in clubver-
band. 

Deze nieuwe bridgers spelen vanaf
januari in een aparte E-lijn, maar dan
in 30 minuten slechts 3 spellen.
Tijdens het spel kunnen A-spelers
hulp en ondersteuning verlenen. Eens
per maand wordt er in een aparte
trainingssessie van een uur aandacht
besteed aan speciale vragen. 

Als u hiervoor belangstelling heeft,
kunt u via de website van de club
www.bccontract.nl contact opnemen
met de voorzitter of secretaris.

Nicolette Bominaar
secretaris
BC Contract

Dreef 3b • tel. (076)5144579
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Op zaterdag 22 november werden er bij
de C1000 en Albert Heijn houdbare
boodschappen ingezameld voor de
minder bedeelden. Er werd uiterst gul
gegeven door zéér velen! In het
parochiehuis werden de geschonken
boodschappen meteen geordend door
mensen van de Martinusparochie. 
Deze week zullen de pakketten worden
samengesteld en rondgebracht. Ik
sprak even met pastor Adrie Lint. Hij
vertelde dat er zeker tachtig pakketten

zullen worden samengesteld en uitge-
deeld aan huishoudens die het zéér
goed kunnen gebruiken. Parochie Sint
Martinus bedankt via deze weg alle
vrijwilligers die hebben meegewerkt
en natuurlijk alle mensen die zo gul
hebben gegeven. De foto’s maakten we
aan het eind van de dag in het
parochiehuis zodat u kunt zien dat er
werkelijk heel veel is opgehaald.

Armin Floren
Foto Armin Floren

Princenhage geeft gul bij pakketten-
actie Martinusparochie

Een overweldigende hoeveelheid boodschappen]

Princenhage 
winterkampioen in
NAC Street League

Het team van Princenhage heeft een
prima eerste seizoenshelft achter de
rug in de NAC Street League: we zijn
winterkampioen geworden! In totaal
doen elf teams van jongens (12-16 jaar)
uit diverse wijken in Breda mee. Het is
een voetbalcompetitie in twee poules.
De wedstrijden worden op een kunst-
gras- of asfaltveldje in de wijken
gespeeld. Onze thuiswedstrijden spe-
len we op NAC Breda playground Piet
van Twistveld aan de Potten bak ker -
straat. We spelen daar met teams van 5
tegen 5 in wedstrijden van twee keer
vijfentwintig minuten.

Punten
De punten worden in de NAC Street
League niet alleen verdiend met voet-
ballen. Bij elke wedstrijd worden we
bovendien beoordeeld op aspecten als
op tijd aanwezig zijn, sportief gedrag,
aankleding sportveldje, handen schud-
den voor en na de wedstrijd met tegen-
stander en scheidsrechter. Bonus pun -
ten worden ook verdiend door het or -
ganiseren van buurtbijdragen, zoals
het schoonmaken van het speelveldje,
boodschappen dragen voor oudere
buurtbewoners, of helpen bij evene-
menten in Princenhage. Het draait om
de normen en waarden uit de samenle-
ving en fair play op het voetbalveld.

Hulp
Op de website van de NAC Street
League hebben wij een eigen pagina.
De site van team Princenhage is te
bekijken via: http://www.nacstreetle-
aguebreda.nl/teams/44/princenha-
ge.html. Kunt u hulp gebruiken bij
een evenement of actie, schroom dan
niet en stuur een mail naar c.hagens
@versatel.nl. Wie weet kunnen wij u
helpen en helpt u team Princenhage
aan extra bonuspunten.

Corné Hagens,
Teambegeleider team Princenhage

Team Princenhage NAC Street League

Dorpskwis 2014 in ‘t Aogje
Op zaterdag 29 november vindt de 28e
editie van de Dorpskwis Princenhage
plaats, georganiseerd door Stichting
C.C. ‘t Aogje. Vijftien teams uit het
Princenhaagse verenigingsleven of
vriendenclubs strijden vanaf 20:00 uur
in gemeenschapshuis de Koe aan de
Ambachtenlaan om de eerste prijs van
250 euro.

De teams krijgen om 16:30 uur vier pit-
tige startopdrachten die opgelost
mogen worden.  Na de voorrondes blij-
ven tien teams over die aan de halve
finale beginnen. In de halve finale
komen vijf specialisten van elk team
aan bod die in verschillende catego-
rieën de strijd met elkaar aangaan. Na
de halve finale blijven uiteindelijk de
acht beste teams over, die aan de fina-
le deelnemen. De specialisten van elk
team worden wederom op het podium

geroepen om nogmaals de degens met
elkaar te kruisen. 

De avond wordt gepresenteerd door
Maarten van de Rijt en hij wordt hierin
bijgestaan door een deskundige jury
onder leiding van Prins Peer d’n
Zeventiende van ´t Aogje.
Inwoners van ´t Aogje worden uitgeno-
digd om deze spannende avond in de
Koe bij te wonen.

C.C. ’t Aogje

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

Geldig op do. 27 en vr. 28-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Geldig tot 15-12-2014 en tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 04-12-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 04-12-2014 en tegen inlevering van deze bon.

Kijk ook eens op www.bachmanprincenhage.nlGeldig zolang de voorraad strekt en alleen tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 06-12-2014 en tegen inlevering van deze bon. Aanbieding geldig t/m 30-11-2014 en tegen inlevering van deze bon.

NIEUW!!!
Lemon Cheese-cake likeur 0,35l.

van 5,45 - nu 4,75
Een heerlijk snoepje voor de Sinterklaasavond.

#

#

#

#

#

#

#

#

WARME GEBAKKEN 
KIBBELING

500 gram 8,75 - 5,95

NL
206876
EG

Dreef 45, 4813 ED  Breda
Tel. 076 - 5300357    Fax 076 - 5300358

25% korting
op worsten-

Dreef 17 - Breda

Grote sortering kleurboeken, 

dierenboeken, kinderboeken, stickerboeken,

babyboekjes van Uitgeverij de BALLON

Alles halve prijs

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

Met ons assortiment helpen wij de inkooppiet,

voor ieder is er wel wat wils, zelfs voor de kleine deugniet.

Voor de jongens en meisjes wat in hun schoen,

is onze Sluban actie met 15% korting: moet je doen!!!

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

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

Bij een verzorgende 
shampoo & conditioner 
een gratis haarmasker

Barry en Claudia Nouwens

Haagsemarkt 10

4813 BA  Breda

076-8895117

kjprincenhage@gmail.com

Truffels van Smits

250 gram - € 4,95

Eve’sEve’sStudioStudio

NailNail

Bel voor informatie of 
voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 06 - 12245447 
Dreef 3 • 4813 ED Breda

Tegen inlevering van deze bon

gel color
voor 14,95

princenhaagse bonnenregen

Spaar mee voor GraTIS wIjnGlazen

Open vanaf 07.15 uur

Openingstijden:
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De Dobbelsteen
Coöperatie, ver-
slag en oproep

Woensdag 18 november vond de alge-
mene ledenvergadering van De
Dobbelsteen plaats. De leden, obliga-
tiehouders en lening gevers waren
vertegenwoordigd. Naast de vaststel-
ling van de financiële afrekening over
2013, de financiële status over 2014 en
de begroting voor 2015 en 2016 zijn de
aftredende leden van de Raad voor
Commissarissen herkozen. Ook de
aftredende leden van het bestuur zijn
herkozen. Een van de bestuursleden
heeft wegens te drukke werkzaamhe-
den besloten zijn bestuurslidmaat-
schap neer te leggen. Hierdoor ont-
staat een vacature om de public rela-
tions opnieuw gestalte te geven.

De financiën van De Dobbelsteen
laten een stijgende lijn zien. Er zijn
diverse huurders bijgekomen, maar er
is nog ruimte voor meer huurders.
Voor sommige dagdelen wordt het
wel passen en meten. Groot onder-
houd is niet meegenomen in de
begroting en zal projectmatig wor-
den aangepakt. Voor de financiering
daarvan alsmede voor feitelijke klus-
hulp zal De Dobbelsteen de hulp
inroepen van de Princenhaagse
bevolking en middenstand. 

Vervolgens is het aangepaste onder-
nemingsplan besproken en goedge-
keurd. Dit plan is opgesteld om vooral
de bestuurlijke activiteiten te stroom-
lijnen.  

Tot slot zijn de bestuursteams en hun
plannen voor het komende jaar
besproken. Een bestuursteam is een
groep van vrijwilligers die zich richt
op een specifiek aandachtsgebied
(beheer, onderhoud, vrijwilligers, PR,
financiën). 

Tijdens de bespreking werd weer
eens duidelijk dat er veel werk verzet
wordt door de vrijwilligers. Om De
Dobbelsteen optimaal te laten draai-
en, is meer hulp nodig. Hulp bij het
klussen, hulp in de bestuursteams,
hulp bij de verenigingen. Heb of ben
je iemand die kan helpen? Neem dan
contact op met De Dobbelsteen
Coöperatie, want vooral voor De
Dobbelsteen geldt: ‘Vóór
Princenhage, dóór Princenhage!’

Sinterklaas was weer in
Princenhage! 

Op een bomvolle Haagsemarkt werd Sinterklaas verwelkomd door honderden,
honderden kinderen en hun ouders. En wat had hij veel pieten meegenomen. Wat
maakt het Sint Nicolaas Comité daar toch altijd veel werk van. Dat is op zijn minst
een heel groot compliment waard. 

Gelukkig ging het dit jaar allemaal goed en waren er voor de verandering eens
geen problemen of zaken die mis gingen. Maarten van de Rijt kletste de intocht
weer moeiteloos aan elkaar. Sinterklaas nam ruimschoots de tijd om alle kinderen
een handje te geven en daarna konden de kinderen genieten in de Koe van een
Sinterklaasmiddag. 

Alle foto’s die we maakten vindt u op onze facebookpagina.

Armin Floren

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

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrenners en andere fietsliefhebbers is er nu
de Wieler Workout. De les duurt 1 uur en
bestaat uit 30 minuten Krachttraining, 
gevolgd door 30 minuten Spinning. Het hele
lichaam wordt getraind, maar de nadruk ligt op
rug, benen en billen.  Kijk voor meer informatie
op fitnessprinsenbeek.nl. Fitness-
centrum 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 groepen met persoon-
lijke aandacht. - Individuele behandelingen met
acupunctuur voor klachten als slapeloosheid,
menstruatie, hoofdpijn, rugklachten, vermoeid-
heid, afweersysteem (steeds elke griep en ver-
koudheid 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
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knellende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc
die steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor
u op! Van Opstal, Schilderwerk en Klein onder-
houd - Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49
- www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Betalis staat voor rechtvaardigheid!
Dat U krijgt waar u recht op heeft. Blijven uw
facturen onbetaald? Bel ons vrijblijvend op
076-8 200 201; we lossen het graag voor u op.

Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrijblijvend
binnen. Kostenloze taxatie. Past. van
Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda - 06-19 51 61 81
- www.eurogoud.nl - Maandag 12.00 - 17.00 uur,
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
In- & verkoop van Spelcomputers & Spellen.
Ook voor oudere modellen, o.a. Nintendo Nes/
Snes/Gamecube/Game and Watch/Atari/Sega
of andere merken. Ook inkoop van oudere spellen
voor deze spelcomputers - Jefer 2014 - Past. van
Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda - Altijd diverse
modellen spelcomputers en spellen op voorraad.
• Training sociale vaardigheden/weerbaarheid
in groepjes (Thema’s o.a. vrienden maken, zelf-
vertrouwen, boosheid) • Kinder/jongeren-
coaching • Marina Verstraeten 06-53116966
www.view-counselling.nl •
Oh kom maar eens kijken!!! Voor leuke, betaal-
bare decembercadeautjes. Laat je verrassen en
kom eens binnen bij HILS 273. We zijn gevestigd
bij de Hubo binnen aan Heuvelplein 273. Tot
snel...

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



Schrijf nu in bij : Balletschool Nana Vanderpluym al 37 jaar toonaangevend in Breda.

Dreef 34a Princenhage tel: 076 5218886  Website: www.balletschoolnanavanderpluym.nl 

Fit en sportief de winter tegemoet ?
In groepsverband, lekker binnen, werken aan je conditie, 

goed voor je gezondheid, op gezellige muziek, 
speciaal voor volwassen dames, geen lange contracten.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde leraressen 
en kan je volgen op de onderstaande uren:

Dinsdag 13.45 - Dinsdag 18.00 – Dinsdag 20.00 – Donderdag 19.00.
Bij Balletschool Nana Vanderpluym kunt u niet alleen Ballet en Dance volgen.

Ook voor de opbouw van uw conditie kunt u bij ons terecht!!
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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

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage

‘t Aogse Ei

Vers in ‘t Aogje

Martinuskerk

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

Zondag 30 november – 1e Advent.
Dienst van Woord en Gebed om 10:00
uur met voorganger  ds. Aries van
Meeteren uit Sliedrecht

Autorijdienst: 
Voor alle kerkdiensten is er een gratis
autorijdienst beschikbaar. Info: dhr.
Harder, tel. 5212369 (na 20:00 uur)

Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er geen Kinderkerk en
crèche

Zondag Solidaridad 7 december: 
Thema: ‘De Jeugd heeft geeft de toe-
komst!”
Na de kerkdienst is er koffiedrinken in
het Kerkenhuis. Daar vindt u de
Wereldwinkelstand met Fair Trade- en
Max Havelaarproducten, zoals koffie,
thee, chocolade en andere heerlijkhe-
den. Ook zijn er weer engeltjes uit
Kenia. De engeltjes zijn gemaakt van
katoen door vrouwen. Leuk om cadeau
te geven (èn te krijgen!) en/of voor in
de kerstboom. Prijs ¤ 2,-/st.  Ons
gemeentelid Jan Noordermeer bracht
ze mee. Hij zorgt er ook voor dat de
opbrengst bij hen terecht komt. Info:
Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of
emailadres w.frankfoorder@hccnet.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. Saskia van Meggelen, tel. 06-
22576592

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk, tel.  8871215

Aogse Activiteiten Agenda

Wijkoverstijgende activiteiten

Dienstverlening

Blik op Princenhage
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Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 29/30 november. Eerste zon-
dag van de Advent.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Adrie Lint.
Het ARK-koor verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Frans Brekelmans;
Hanny Goossens.

Huwelijk
Vrijdag 28 november zal om 15.00 uur
het huwelijk tussen Danny Welten en
Tuoi Do worden ingezegend.

In memoriam: Kees Verhaeren
Kees Verhaeren is op 17 juli 1930 gebo-
ren in Princenhage en overleed op 19
oktober 2014 in Breda. De kinderen her-
innerden hem aldus op het gedachte-
nisprentje: “Pa heefgt jaren als timmer-
man hard gewerkt en een eigen zaak
gehad. Hij was een vakman, gedreven
en erg nauwkeurig in zijn werk. Alles
wat met het bouwen van een huis te
maken had kon hij uitvoeren en hij wist
daarin ook altijd advies aan ons te
geven. Tot aan vorig jaar stond hij nog
op de ladder 9 meter hoog te werken
en kon hij zijn energie en plezier goed
in de werkzaamheden in en rond de
woning kwijt. Daar op de Roskam, in je
ouderlijk huis, heb je een fijn leven
gehad en tot het laatste moment van
je huis genoten. Zoals je zelf zei: ‘Ik ver-
laat dit huis alleen tussen zes planken’.
–De zee heeft je altijd getrokken. Bij de
marine was je actief geweest in o.a.
Nieuw Guinea. Daar kon je altijd veel
over vertellen, de tropenjarenjaren
waren voor jou heel mooi geweest. Op
late leeftijd ben je zelfs nog een keer
terug geweest en daarmee was een
van je wensen vervuld. – Je vertelde ons
en anderen van de fietsreis met je
maat naar Rome en daar aangekomen
bij de Sint Pieter werden de fietsen
gestolen. Je kon er later om lachen. –Je
stond altijd met ijver en humor klaar
voor je vrouw en kinderen. Met veel
respect zagen we dat je zorg en liefde
voor ma erg groot was. Na haar overlij-
den pakte je de draad weer op. Je bleef
actief en ging graag op vakantie in
Noorwegen. Je lichaam werkte steeds
minder mee om alles te blijven doen
zoals je gewend was. Na maanden
thuis met goede verpleging gaf je aan
dat je er vrede mee had. Pa, opa, heeft
nu zijn vrede gevonden’.

De Dorpsraad
Princenhage nodigt u bij
deze van harte uit voor
het bijwonen van de 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

op donderdagavond 27 november
2014 om 20.00 uur in gemeenschaps-
huis De Koe, Vlaamse Schuur
Tijdens de vergadering worden de
volgende onderwerpen besproken.

1. Veiligheid in Princenhage. Hoe
goed gaat het in Princenhage? 
Wijkagent Ton van der Velden.

2. Kennismaking met de nieuwe
stadsmarinier Frank Ewals van het
gebied Zuidwest. 
Frank Ewals en Ton van der Velden
vertellen over de samenwerking
tussen wijkagent en stadsmarinier.

3. Wijkplannen Princenhage, presen-
taties van diverse werkgroepen: 

a. Entrees Princenhage
b. Haagsemarkt/ St. Martinus -

kerkplein
c. Duurzaam Dorp

4. Arjan Koreman v.d. Dorpsraad ver-
telt u hoe goed het gaat met het
project  “Princenhage zorg voor
elkaar” en wat het voor de
Princenhaagse inwoners bete-
kent. Elke dinsdag van 9:30 tot
12:00 uur inloopochtend in het
Ontmoetingscentrum De Dobbel -
steen, Doelen 36.

5. Ontwikkeling oprichting Tennis -
park Princenhage.
Wanneer komt het tennispark aan
de Rithsestraat? Hoe staan de ont-
wikkelingen tot het opzetten van
een stichting en vereniging. 

Wilt u meer weten hoe het met
Princenhage gaat, komt u dan naar de
Algemene Vergadering van de
Dorpsraad Princenhage. Hier hoort u
meer!

Graag zien we u 
vanavond, 27 november
om 20:00 uur, in De Koe.                                                            
Dorpsraad Princenhage

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
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Eerste Vinylavond groot succes
De eerste vinylavond op zaterdag 22
november is een feit. Organisatoren
Nico Stokman, Frank Dekker en Frido
Schrauwen wilden in huiskamersfeer
een vinylavond organiseren waarin
deelnemers in twintig minuten tijd
hun favoriete Lp’s of singles konden
laten horen. En zoals altijd als je iets
nieuws organiseert, vraag je je af of de
mensen er warm van worden. Een
groot succes wérd het. Er was veel
publiek, de huiskamersfeer was aan-
wezig en de diversiteit was mooi.  

Tot ongeveer 1990 was de langspeel-
plaat populair. Weet u het nog?
Afdraaien op 33 1/3 toeren per minuut.
En bij de singletjes moest je een dopje
plaatsen (waar is het dopje?) en het
knopje omzetten naar 45 toeren. Alle
vijftien deelnemers zullen ongetwijfeld
lang door hun bewaarde collecties Lp’s

hebben gegrasduind om een keuze te
maken. 
In totaal waren de deelnemers goed
voor 300 minuten muziek. De diversi-
teit was enorm. Het publiek hoorde
zowat alle muziekstijlen voorbij
komen.  Het had zeker iets nostalgisch
om de kraakjes in de muziek weer eens
te horen.  

Enkele deelnemers kozen voor wat
anoniemere muziek en er waren kra-
kers die iedereen kende. 
Er werd gelachen, er werd gedanst, er
werd geluisterd, er werd gekletst….. Dit
evenement verdient het zéker om een
vervolg te krijgen.

Voor een impressie van de avond kunt
u de foto’s bekijken op onze facebook-
pagina en de site van het Wijkblad. 

Armin Floren

Foto: Armin Floren
Deelnemer Hans Kollen luistert en geniet

van het zojuist opgezette nummer

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

Voor alle geschminkte Pieterkinderen
die bij de Readshop komen op
zaterdag 29 november

GRATIS snoepzak met surprise!
Natuurlijk met een prijsuitreiking

voor de leukste en mooiste piet.
Haagweg 435 • 4813 XD  BREDA

Tel. (076) 514 33 20
princenhage@readshop.nl


