
Op haar elfde ging Jill Dunn (31) na
schooltijd Frans van Nunen helpen in
het ‘Rode Winkeltje’ aan de
Liesbosstraat. Daar begon haar droom
om ooit nog eens voor zichzelf te
beginnen met een snoepwinkel. Op
dinsdagmiddag 3 maart maakt zij die
droom waar door haar zaak ‘ Holly Jolly’
aan de Dreef nummer 1 te openen.
Reden genoeg om enthousiaste Jill aan
het woord te laten. 

“Bij Frans heb ik het klappen van de
zweep leren kennen. Het is begonnen
toen Frans een keer aan zijn duim
geopereerd moest worden en hij mij
vroeg om in de winkel een handje toe
te steken. Ook toen Frans letterlijk en
figuurlijk aan de beterende hand was,
ben ik hem blijven helpen. Ik had het er
echt naar mijn zin en leerde natuurlijk
ook veel van Frans. Ook nadat Frans
het rode winkeltje heeft gesloten zijn
we met mijn familie contact met Frans
blijven houden en steunen we hem
waar nodig. Frans is inmiddels 77”.  

Nostalgische sfeer
“Het rode winkeltje in de Liesbosstraat
is –zeker voor de iets ouderen-  een
onuitwisbare herinnering uit hun
jeugd. Je kon voor een dubbeltje of
kwartje bij Frans terecht om snoep uit
te zoeken. Zo ga ik het ook doen, ik sta
achter de toonbank en pak het snoep
in dat men wil. Het wordt een moderne
winkel,  maar de inrichting is zodanig
dat de nostalgische sfeer, waar het
rode winkeltje zo bekend om was, weer
helemaal terug in Princenhage is. Zo
heb ik op de wand een grote foto laten
aanbrengen waarop vader en moeder

Van Nunen achter en Franske voor de
toonbank zijn geportretteerd. Wat de
sortering snoep betreft heb ik me aan-
gepast aan deze tijd, waarin veel meer
bewustwording is van de kwaliteit van
voedsel en met name van snoep”.

Biologisch snoep
Op de vraag wat ik me bij biologisch
snoep moet voorstellen krijg ik uitge-
breid antwoord: “Ja, de meeste mensen
hebben daar vraagtekens over. Ik wil
door ook biologisch snoep te verkopen
bijdragen aan de bewustwording van
‘gezond’ snoep. 
In mijn assortiment van 160 soorten
snoep is er een grote keus uit suikervrij,
glutenvrij en lactosevrij snoep. Maar
ook de ouderwetse soorten, die je bijna
nergens meer kunt krijgen, zijn bij mij
te koop. Zo importeer ik als enige in
Nederland een met de hand gemaakte

ambachtelijke nougat uit Frankrijk,
glutenvrij en met honing gemaakt in
plaats van suiker. Ook Oudhollandse
salmiakbrokken vind je weer terug in
de winkel”. 

Speciale actie bij opening
Aangezien de winkel voor de opening
op 3 maart te klein is om veel mensen
te ontvangen nodigt Jill Dunn u
natuurlijk van harte uit om eens een
kijkje te komen nemen in de nieuwe
winkel Holly Jolly. De openingstijden
zijn: Dinsdagmiddag van half een tot 5
uur, woensdag, donderdag en vrijdag
van tien tot 5 uur en op zaterdag van
negen tot drie uur. 

De redactie wenst Jill met Holly Jolly
een toekomst om van te snoepen!

Helma Raaijmakers

JILL DUNN MAAKT DROOM WAAR
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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DR. STRUYCKENPLEIN

TRAKTEERT!
DR. STRUYCKENPLEIN BESTAAT 1 JAAR EN DAT VIEREN WE IN MAART!

W I N K E L H A R T  V A N  D E  H E U V E L

TRAKTEERT!
DR. STRUYCKENPLEIN BESTAAT 1 JAAR EN DAT VIEREN WE IN MAART!

*T.w.v. € 450,-. Deponeer in maart uw kassabon met daarop uw naam
  en telefoonnummer in de rode brievenbus bij jumbo Dr. Struyckenplein

IEDERE ZATERDAGMIDDAG IN
MAART WORDT U VERRAST
MET EEN PRESENTJE

IEDERE ZATERDAGMIDDAG IN
MAART WORDT U VERRAST
MET EEN PRESENTJE

MAAK MET UW 
KASSABON KANS 
OP 1 MAAND GRATIS 
BOODSCHAPPEN!*

https://www.facebook.com/Struyckenplein

OOK VIA FACEBOOK 
MAAKT U KANS 
OP GRATIS 
BOODSCHAPPEN 
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Jack Wijnhamer pleit voor ‘nieuw denken’

“Breng rust in je denken”, luidt de titel
van het derde boek in een succesvolle
reeks van Jack Wijnhamer. De
Princenhagenaar pleit ervoor om het
denken niet te belasten maar te ont-
lasten. Met de nieuwste mentale tech-
nieken. Een boekje met aanwijzingen
als kleine pareltjes. Te bestellen bij
Readshop Princenhage.

Druk
De werkdruk, spanning en het suïcide-
cijfer in de samenleving is hoog, zelfs
onder politiemensen. Dit laatste was
onbekend en schokkend. De auteur
annex yogadocent is met de politie in
gesprek om de geestelijke druk in ver-
band met hun werk te verminderen. In
Brabant ligt het zelfdodingscijfer onder
ambtenaren van politie met 0,00105%
iets hoger dan gemiddeld onder de
bevolking (0,0092%). Jack Wijnhamer
is van mening dat het allemaal voorko-
men kan worden.

Indrukken
We worden overstelpt met indrukken.
We zien zoveel porno, in welke vorm
dan ook, ongevraagd op televisie voor-
bijkomen dat de zin om in bed te
knuffelen en te vrijen, volgens onder-
zoek, niet toeneemt maar afneemt. De
vele incidenten op internet zijn

bekend. “We zijn een ander land
geworden”, is een veelgehoord gezeg-
de van weldenkenden. “Met positieve
en negatief consequenties, waarmee
we moeten leren omgaan.” 

Balans
“Bezie anderen en leer dat je heel veel
zelf zal moeten doen; zoek de waarde
van de achterzijde om te ontdekken
dat de voorzijde nooit compleet is,” is
de uitdaging die Wijnhamer ons voor-
houdt. Een zijn inziens te bereiken doel
ondanks een steeds grotere druk op
het werk en een wirwar van indrukken
en impulsen door een uit de hand gelo-
pen beeldcultuur. 

Rust
Al 41 jaar is Wijnhamer Europees geli-
centieerd yogadocent. Hij hoopt door
nieuw denken een andere route te kun-
nen wijzen. Hij leert, betoogt, onder-
wijst, schrijft maar zonder letters met
krullen. Helder en toegankelijk. Uit drie
drukken en vele daaruit volgende
meditatielessen blijkt dat zijn visie op
de druk van het leven oplossingen kan
geven. Alle vragen hierover zijn wel-
kom: J.P. Wijnhamer, postbus 9607,
4801 LS Breda. www.hetzoninstituut.nl

Rinie Maas

Jack Wijnhamer komt met derde boek. Foto: Rinie Maas.

Verkoop je 
kinderkleding op de
Kledingbeurs Breda

Kledingbeurs Breda houdt op zater-
dag 14 maart in De Koe een voorjaars-
en zomerbeurs, met dit keer als goede
doel: Villa Joep. Het is de 10e beurs die
wordt gehouden en wordt daarom
eenmalig extra groot!
Vanaf nu kunnen er nummers voor de
beurs gereserveerd worden. Op één
nummer kan men 25 stuks kleding
en/of speelgoed verkopen. Een num-
mer kost 1,50 euro. Voor deze speciale
editie liggen er 400 nummers klaar. 
Reserveren kan door te mailen naar
kledingbeursbreda@gmail.com of te
bellen naar 06-48686005. Vermeld
hoeveel nummers u wilt reserveren
en of er hangers bij gereserveerd
moeten worden; vermeld uw naam
en telefoonnummer; vermeld of u de
nummers komt halen of graag thuis
gestuurd krijgt. In het laatste geval
hebben we een adres nodig.  De num-
mers kosten 1,50 euro per stuk.
Hiervoor kunt u 25 stuks kleding en
/of speelgoed inleveren. De hangers
kosten 1,50 per nummer. Alles wordt
voor u opgehangen. Betaling dient
binnen 4 werkdagen na reservering
binnen te zijn. Lukt dit niet dan gaan
de nummers terug de verkoop in.
Afhalen van de nummers op 4 maart
tussen 20:00 uur en 21:00 uur in De
Koe. Bij het pakket met de nummers
vindt u een formulier met de algeme-
ne voorwaarden en een formulier
waarmee u de opbrengst kunt laten
storten op uw bankrekening. In de
algemene voorwaarden staat precies
wat er wel en niet ingeleverd mag
worden, en de inlevertijden. Meer info
op www.kledingbeursbreda.nl.

Rommelmarkt van PM op 22 maart 2015
Op zondag 22 maart organiseert het Princenhage’s Mannenkoor van 11:00 tot 15:00 uur zijn jaarlijkse rommelmarkt in
gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1 te Princenhage. Vanaf heden kunt U een kraam reserveren. De huurprijs
bedraagt ¤14 voor een kraam van 4 meter breed en ¤ 25 voor twee aaneengesloten kramen. Voor reservering en verdere infor-
matie kunt U contact opnemen met Ad Bastiaansen: -telefoon: 076-5421756 (na 20:00 uur ) of -via e-mail: doebas@ziggo.nl. 

Tot 22 maart in De Koe! 
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Wandel en Match bij Princenhof  27 februari
Op vrijdag 27 februari 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, zoals een klusje, een bezoekje, de hond uitlaten.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Themamaaltijd in Princenhof 27 februari
Op vrijdag 27 februari bent u welkom bij de themamaaltijd in Princenhof. Op het menu staat: kippen-
soep, varkensmedaillon met rode kool en krieltjes en als dessert flensjes met ijs en sinaasappelsaus.
Aanvang 17:30 uur. Zaal open om 17:00 uur. Kosten ¤ 12,50 (BredaPas ¤ 10,00). U dient zich vooraf in te
schrijven. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Thuiswedstrijd Groen-Wit 1 maart
Zondag 1 maart, aanvang 14:30 uur, speelt het eerste elftal van Groen-Wit thuis tegen Virtus uit
Zevenbergen. Locatie is het grote veld van het sportpark aan de Postillionstraat.

Varia-avond in Westerwiek 5 maart
Donderdagavond 5 maart is er in de Westerwiek aan de Argusvlinder 298 een Varia-avond. Deze keer
met een rik-, joker- en sjoelcompetitie met een dagprijs. De entree bedraagt 2 euro per deelnemer. Ook
maken we een beeldje met bloemen (in 2 keer). Entree 2 euro per deelnemer. Een avond voor 50-plus-
sers uit Westerpark en Tuinzigt. Zaal gaat open om 19:00 uur. Aanvang: ca.19:30 uur.

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

Aogse Activiteiten Agenda
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SMS AMNESTY NAAR 4333 EN DONEER EENMALIG € 2

1 T/M 7 MAART 2015

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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Inbraakpreventie-markt verschoven
naar 7 maart

Vers in ‘t AogjeMeedenk -
bijeenkomst

over de HSL-Zuid
op 2 maart

Bewoners in de buurt van het HSL-
tracé hebben wellicht last van passe-
rende treinen. Uit metingen blijkt dat
de bestaande geluidbescherming op
bepaalde locaties langs de HSL-Zuid
onvoldoende effect heeft. 

Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu wil hier iets aan doen en orga-
niseert daarom een meedenkavond.
U bent uitgenodigd op de bijeen-
komst in Gemeenschapshuis de
Kievitslaar, Rijsbergseweg 354 te
Breda op 2 maart a.s. Inloop vanaf
19:00 uur. Aanvang is om 19:30 uur.

Onderzoeksresultaten
Het ministerie heeft laten onderzoe-
ken wat mogelijk is om geluidhinder
verder tegen te gaan en wil de uit-
komsten daarvan met de omwonen-
den bespreken. Het ministerie wil ver-
kennen of de omwonenden zich kun-
nen vinden in de geluidmaatregelen
of dat er nog betere oplossingen
mogelijk zijn. Als u een idee wilt pre-
senteren kunt u dat aangeven bij
info@platformparticipatie.

De inbreng van de avond wordt mee-
genomen en eventuele suggesties
worden door het bureau Movares
onderzocht op financiële haalbaar-
heid en effectiviteit. Indien daar aan-
leiding toe is, volgt een extra avond.
Meer informatie vindt u op de websi-
te www.platformparticipatie.nl/hsl-
zuid.

Aanmelden
Het ministerie wil uw meedenkkracht
gebruiken in dit proces! De organisa-
tie hoort graag uiterlijk 1 maart of u

De Inbraakpreventiemarkt die oor-
spronkelijk op 24 januari gehouden zou
worden in gemeenschapshuis De Koe
is verplaatst naar zaterdag 7 maart van
11.00-14.00 uur. De aankondiging van
slecht weer voor 24 januari was voor de
gemeente aanleiding de markt op een
laat moment uit te stellen. De gemeen-
te Breda biedt haar excuses aan voor
de late melding aan de wijkbewoners.
Op zaterdag 7 maart zal de Inbraak -
preventiemarkt alsnog worden georga-
niseerd.Tijdens die markt krijgt u infor-
matie over het veilig(er) maken van uw
woning. Er zal met name aandacht
geschonken worden aan het inbreken
via klepramen. Er zijn in Princenhage
nog veel woningen die een klepraam
hebben en die onvoldoende is bevei-
ligd. Ook via andere wegen kan een
inbreker zich toegang verschaffen tot

een woning: slecht hang- en sluitwerk
zijn in veel gevallen de oorzaak dat een
inbreker makkelijk binnenkomt. Ook de
woonomgeving kan een inbreker uit-
nodigen zijn slag te slaan: hoge strui-
ken of een donkere omgeving rond uw
woning geven de inbreker alle tijd het
hang- en sluitwerk van uw woning te
testen.
Op de Inbraakpreventiemarkt krijgt u
informatie van het Inbraak preventie -
team van de gemeente Breda, van uw
wijkagent en van Buurtpreventie
Breda. Tevens zullen ook vertegen-
woordigers van de buurtpreventie-
groepen uit Princenhage aanwezig zijn
om u te vertellen wat zij doen om hun
buurt veiliger te maken.

aanwezig kunt zijn. U kunt zich aan-
melden door een e-mail met uw naam,
uw adres en uw telefoonnummer te
sturen naar info@platformparticipa-
tie.nl.  

Vijf varianten
De redactie van het Wijkblad ontving
van stichting Geen Gehoor HSL Regio
Breda een uitgebreide schriftelijke visie
over dit onderwerp. De stichting wil
deze visie op 2 maart inbrengen.
Uitgangspunt van de stichting is dat de
rijksoverheid de hinder zelf heeft ver-

oorzaakt en dus ook financieel moet
opdraaien voor de maatregelen om de
overlast weg te nemen. De stichting
heeft vijf varianten van mogelijke
maatregelen uitgewerkt. De eindcon-
clusie van de stichting is dat er genoeg
mogelijkheden zijn om tegen redelijke
kosten de door de rijksoverheid ver-
oorzaakte geluidsoverschrijdingen
van de HSL ongedaan te maken.

De volledige versie van deze visie van
de stichting kunt u lezen op onze site
www.wijkbladprincenhage.net.

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

Beautyv
it

Haagsemarkt 8 
4813 BA BREDA
tel.: 076 - 5216946

haagsemarkt8@casema.nl
www.labarrique.nl

online bestellen: www.drogisterijbrocks.nl

Deze aanbieding is alleen tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig t/m 25-03-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 7-03-2015 en tegen inlevering van deze bon.

Aanbieding geldig t/m 26-03-2015 en alleen tegen inlevering van deze bon.Aanbieding geldig alleen tegen inlevering van deze bon.

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

Geldig alleen tegen inlevering van deze bon. Geldig alleen tegen inlevering van deze bon.

ALLE 3D KNIPVELLEN
10 stuks voor 5,00

10 kadetten
voor 2.50

Eigen gekookte ham
150 gr 2,99

Kom voor een heerlijke cosmetische voet
behandeling met gelcolor .
Ontvang nu € 10,00 korting

Normaal € 59,00 nu voor € 49,00

Nek/Rugpijn?
Thermacare verlicht de pijn.

NU 25% KORTING

Montepulciano d’ Abruzzo
Een wijn afkomstig het gebied gelegen aan de Adriatische kust. 

Geurig bouquet, zacht rood fruit en een heerlijke afdronk. 
Gran Sasso 2013 7,95 nu 6,95

25% KORTINGStomerij Kostuum 2-delig

25% Korting

#

#

#

#

#

#

#
Haagweg 409
4813 XD Breda
T. 076 88 75 880

info@newvermont.nl

#
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Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag. Tel. secreta-
riaat 5213873. Website: www.nazareth-
parochie.nl en emailadres: martinus
@rkbredawest.nl Elke dag is één pastor
bereikbaar voor uitvaarten, ziekenzal-
ving en ziekenzegen en andere drin-
gende vragen. U kunt contact opne-
men via tel: 06 14 96 21 11. Pastores Paul
Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint en
Henny Spooren-Schaart. 
Kerkdiensten  
Weekend 28 februari/1 maart. Tweede
zondag van de veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en
Communie met als voorganger pastor
Henny Spooren-Schaart. Het Jonge -
renkoor Princenhage verzorgt de zang.
Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.
Misintenties
Zondag 11.00 uur. Jan Weijtens.
Caritas
Breda Noord kent de inloop ‘Voor
elkaar’ en de Haagse Beemden de
inloop ‘Clement’. Voor mensen die bijna
nergens terecht kunnen en bijna ner-
gens worden verwacht. Hier luistert
men wel naar hun verhaal, hun vreug-
de of verdriet en weordt hun nood
gehoord. Zo nodig leidt men hen toe
naar hulpverlening.
Verzorgingshuis Haga
Vrijdag 6 maart 10.30 uur.
Eucharistieviering met als voorganger
pastor Michiel van Kooten.

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West) Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl
Kerkdienst 1 maart
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. A. van Meeteren uit
Sliedrecht. Aanvang 10:00 uur. Na de
dienst is er koffiedrinken in het Kerken-
en Glazenhuis.
Kinderkerk en crèche 
Deze zondag zijn alle kinderen weer
welkom! Meer weten? Neem contact
op met Chiara via e-mail: chiarade-
kroon@live.nl.
Voor uw agenda
Zondagmiddag 8 maart zal in de
Johanneskerk het ensemble Luci Serene
het Stabat Mater van Pergolesi ten
gehore brengen. Info en toegangskaar-
ten: Mieke Frankfoorder, tel. 5146523 of
e-mail w.frankfoorder@hcc.net. Zie ook
de publicatie elders in dit blad.
Annahuis
Openingstijden-De Inloop: Op dinsdag-
en donderdagmorgen staat de koffie
klaar van 9:30-12:00 uur. Iedereen is
van harte welkom! Kijk op de website
www.annahuis.nl voor informatie over
de dialoogrondes, de bezinningsmo-
menten of het open-atelier. Het adres
is Haagweg 3, 4814 GA Breda. Tel:
5217964 / info@annahuis.nl.  
Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor
iemand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant.  
Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen. Tel. 06-22576592
Kosterij Johanneskerk
Dhr. H. v. Wijk. Tel: 8871215 

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Vijf bijeenkomsten in
parochiehuis

Haagsemarkt 4 met als
thema ‘Achter de woor-
den zien’, met Johannes
kijken naar Jezus’.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
ieder die naar verdieping zoekt. Ieder
mens heeft zijn of haar eigen beeld
van Jezus. De evangelieverhalen laten
uiteenlopende beelden van Jezus
zien. Deze verhalen laten ook beelden
zien van mensen die, op zoek naar
hun eigen weg in het leven, Jezus ont-
moeten. Ontmoetingen die niemand
onberoerd laten. Tijdens de bijeen-
komsten gaan we lezen in het evan-
gelie van Johannes. Op heel eigen
wijze schrijft Johannes over Jezus en
de mensen die hem ontmoeten.
Kunnen zijn verhalen ons helpen op
onze eigen weg in het leven van van-
daag? Kunnen zijn ervaringen ons in
contact brengen met Jezus? 
Aan de hand van de beelden van
Johannes gaan we met open oren en
ogen kijken en luisteren naar Jezus. In
elk van de vijf bijeenkomsten staat
steeds één verhaal centraal. Door
middel van rollenspel en met beelden
uit de kunst laten we ons inspireren
door de verhalen.
De bijeenkomsten worden geleid
door Edith Hertog, zijn gratis en zijn
steeds op dinsdagavond van 19.30 tot
21.30 uur en wel op 3, 17 en 31 maart
en 14 en 21 april. Graag opgeven via
het secretariaat tel. 076 5213873 of via
mail: e.hertog@xs4all.nl

Bijna iedereen kent het Stabat Mater:
het aangrijpende verhaal van Maria die
haar zoon voor haar ogen ziet sterven
aan het kruis. 

Dit gegeven is schitterend op muziek
gezet door Giovanni Battista Pergolesi,
die tijdens het schrijven zelf stervende
was. 

Dit mooie werk wordt zondagmiddag 8
maart om 15:00 uur uitgevoerd in de
Johanneskerk aan de Dreef 5 (kerk open
om 14:30 uur). Heleen Meijer (sopraan),
Annette Stallinga (alt) en Andrew Clark
(klavier/klavecimbel/orgel) vormen
samen het ensemble Luci Serene. 
Dit ensemble heeft verschillende con-
certprogramma’s op het repertoire met

een focus op muziek uit de periode
1600-1750, zoals het Stabat Mater van
Giovanni Battista Pergolesi uit 1736.

Programma:
- Domenico Scarlatti (1685-1757): Salve
Regina

- François Couperin (1668-1733):
Troisième Leçon de Tènébres

- Giovanni Battista Pergolesi (1710-
1736): Stabat Mater    

Kaarten kosten €10,- (65+ € 7,50) inclu-
sief 1 consumptie na afloop. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Bachman aan de
Haagsemarkt 29 en bij Mieke
Frankfoorder aan de Pottenbakker -
straat 51 (tel. 5146523; e-mail w.frankf-
oorder@hccnet.nl). 

Stabat Mater van Pergolesi 

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

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

Breda & Etten-Leur

tuincentrum

7 dagen per week geopend!

25% korting op alle orchideeën*.
U bent van harte welkom!

Orchideeën show
vanaf 23 februari!

Volop beleving

Scherpe acties

Schitterend assortiment

zondag 1 mrt: 

Orchidee specialist aanwezig in Breda

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



Zonder eerste druppel geen carn
aval.

Afscheid van prins Peer en een b
loemetje

voor zijn partner Gäby.

Een recordaantal kinderen op de limonade-bals in De Koe.

Eerste plaats voor CV de Schutters in ’tAogje én het Kielegat.
Tinus van de Mart, een rol die Sören de Nijsmet glans vervulde. De winnende wagen van CV Simpel in ’t

Aogje én ’t Kielegat.
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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:
wijkbladprincenhage@gmail.com
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.

WC Experience komt weer naar De Koe

Op zaterdag 25 april komt de WC
Experience naar De Koe. Dit in het
kader van het oranjeweekend dat in
Princenhage wordt gehouden. 
De vorige concerten van de WC
Experience in De Koe waren altijd uit-

verkocht, dus zorg dat je op tijd je kaar-
ten reserveert. 
De zaal is deze avond open vanaf 21:00
uur en de kaarten zijn te reserveren via
info@sgap.nl. De kaarten kosten 
€ 12,50.

Prins Peer zette nog één keer alles
op zunne kop

De carnavalskleding is weer gewassen, de groen-witte vlaggen verdwenen, de
Haagsemarkt niet meer versierd en De Koe weer opgeruimd. Carnaval 2015 is
afgelopen. Wat was het een mooi carnaval onder aanvoering van onze gewel-
dige prins Peer d’n Zeventiende. Carnaval 2015 kende voor ’t Aogje mooie hoog-
tepunten in ’t Kielegat. CV Simpel won bij de grote wagens de eerste prijs in ’t
Aogje én ‘t Kielegat. En ook in de categorie grote groepen lieten we ons bepaald
niet onbetuigd. CV de Schutters wonnen zowel in ’t Aogje als in ’t Kielegat de
eerste prijs én de cultuurprijs. De Zuilenschuivers werden knap tweede.
Gelukkig hebben we de foto’s nog. We maakten er honderden, die u kunt bekij-
ken op onze site www.wijkbladprincenhage.net. Ook op www.cctaogje.nl staan
vele foto’s. Volgend seizoen is het motto “Zoiets ziede zelde”. Armin Floren

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.
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
Profiteer tot 1 juli 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
Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty
International Mensenrechtenorganisatie
Amnesty International houdt in 2015 voor de
dertiende keer een landelijke collecte. In
Breda-West en Prinsenbeek zullen 35 collec-
tanten van 1 tot en met 7 maart 2015 de straat
op gaan. Geeft u om uw Vrijheid en dat van
anderen, geef dan aan Amnesty International.
Op woensdag 25 mrt organiseert de werkgroep
Duurzaam dorp met Buurtkracht een ener-
giemarkt in de Dobbelsteen met mooie aan-
biedingen en bespaar inspiraties. Iedereen uit
Princenhage is welkom! Start om 20.oo uur.

INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTEN-
BELASTING. Bel 076-5147444 of kom langs aan
de Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen &
Partners Administratie- en Belastingadviseurs.
De kleine ongemakken in huis: een loszittende
trapleuning, een knellende deur, de verzakte
tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc die
steeds maar doorloopt... Ik los het snel voor u op!
Van Opstal, Schilderwerk en Klein onderhoud -
Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49 -
www.voschko.nl - Uw buurtklussenier.
Te koop gevraagd: beeldje van C.V. ‘t Aogje jaar-
gang 1984. J.M. Klerkx 06-44046021
Te koop: kersenhouten salontafel, Riviëra
Maison. afm. 1.50x0.85 hoog 47 cm. 2 laden tel:
5201804 Princenhage.
Sportduiken in 2015? Maak een vrijblijvende
proefduik! In één van de Bredase zwembaden,
deeln. v.a. 12 jaar, onder leiding van een bevoegde
instructeur ga je met SCUBA onder water. Ook
leuk als cadeaubon, teambuilding of verjaardag.
Meer info: www.safetycrem.nl of 06-41458514
Gevraagd: gezelschap voor oudere dame. Tijd:
van ma. t/m vrij tussen 8.15 en 9.45 uur (‘s mor-
gens) Mevrouw houdt ervan een praatje te
maken en is in veel zaken geïnteresseerd. Het is
ook mogelijk om voor een aantal ochtenden te
reageren. Interesse: bel naar 06-24501752
Gezocht: mensen in Breda/Princenhage die
samen met mij suikerzakjes willen sparen/rui-
len. Of als er nog mensen zijn die suikerzakjes
op zolder hebben staan, dan houd ik me erg
aanbevolen. Heleen 5141449

Zuylen, uw uitvaartverzorger.
www.zuylen.nl  |  076 521 68 77

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
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