
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Burgerbegroting gaat van start

6) Sport: zoals evenementen, sport- 
 voorzieningen, etc.
7)  Andere/innovatie: met onder meer 
 andere participanten, zelf doen, etc.

De buurtbegroting is nadrukkelijk niet 
van de Dorpsraad Princenhage. Die 
heeft de pilot ‘binnengehaald’ maar de 
bewoners gaan het nu zelf doen! Het 
hele proces gaat starten met een bijeen-
komst in de Dobbelsteen op dinsdag 17 
november om 19.30 uur. Hiervoor worden 
enthousiaste mensen gevraagd, mensen 
met ideeën, mensen die actief en posi-
tief willen meedenken over een beter  
Princenhage. En die zich daarna ook sterk 
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Ken jij Princenhage op je duimpje? Denk mee en maak “Princenhage begroot” tot een succes!

open visie
persoonlijk & eigentijds

wilma van opstal
u i t v a a r t o n d e r n e m i n g
www.wilmavanopstal.nl 076 5201799

willen maken om de ideeën uit te werken.  
Op deze eerste avond krijgt u informa-
tie over de burgerbegroting en over de 
mogelijkheden die het gaat bieden. De 
werkwijze is volgens het ‘marktprincipe’. 
De inwoners krijgen ‘mandjes’ en kunnen 
die vullen met wat zij belangrijk vinden. 
Ben jij betrokken bij Princenhage? Heb 
jij het lef om op een andere manier te 
kijken waar Princenhage behoefte aan 
heeft? Doe dan mee en kom op dinsdag  
17 november naar de Dobbelsteen voor 
meer informatie. Zet ’t vast in je agenda. 

Namens de Dorpsraad Princenhage,
Armin Floren

Princenhage gaat bijna 
beginnen aan de pilot 
van de burgerbegroting. 
In grote lijnen betekent 
dit dat aan de inwoners 
van Princenhage wordt gevraagd om 
mee te denken en onderhandelen over 
het verdelen van publieke geldbron-
nen. Samen onderhandelen dus, over 
waar een gedeelte van het gemeente-
geld naartoe gaat. 

De gemeente Breda heeft uiteraard een 
vast bedrag begroot voor uitgaven aan 
een wijk, bijvoorbeeld voor het beheer 
van de openbare ruimte. Daarnaast (en in 
die pilot gaat Princenhage nu meedoen) 
is er een budget waarover de bevolking 
mee mag denken: de burgerbegroting.

De verschillende domeinen
Er zijn verschillende domeinen opgesteld 
waarvoor actieve meedenkers worden 
gevraagd:

1)  Veiligheid: ideeën om de veiligheid
 in de wijk te verhogen.
2) Sociaal: bijvoorbeeld activiteiten 
 voor senioren, zorg, vrijwilligers, 
 langer thuiswonen, etc.
3) Creatieve cultuur: zoals cultureel 
 erfgoed en kunst.
4)  Groen: denk aan schoon, spelen en 
  stadslandbouw.
5) Straten en pleinen: bijvoorbeeld 
 wegdek, bankjes, verlichting,  
 kindvriendelijke straten en spelen.

Door Armin Floren



Al enige weken stond in 
het wijkblad een adver-
tentie met alleen maar 
een vraagteken. Het 
kleine stukje tekst dat te 
zien was zorgde bij de lezer voor een 
puzzel. Volgens Paul en Talita van den 
Bogaert waren er wel mensen die dach-
ten dat het hun advertentie was en die 
vroegen zich af of Paul misschien de 
nieuwe prins van ’t Aogje zou worden! 

Afgelopen maandag werd de puzzel op-
gelost. Na jarenlang lid te zijn geweest 
van het Echte Bakkersgilde hebben Paul 
en Talita besloten om een eigen huisstijl 
te gaan ontwikkelen. Heel het weekend is 
er hard gewerkt om maandag van start te 
kunnen gaan in de winkel met de nieuwe 
uitstraling.

Eigen logo
Paul vertelt dat hij en Talita een jaar ge-
leden aan het brainstormen zijn gegaan 
om het roer om te gooien en niet meer 
verder te gaan onder de vlag van het 
Echte Bakkersgilde, waar ze 40 jaar bij 
aangesloten waren. “We hadden zo veel 
nieuwe ideeën en die konden alleen 
maar uitgevoerd worden als we onze ei-
gen koers gingen varen. Dat doen we nu 
onder ons eigen logo, dat ontworpen is 
door mijn zus Esther, die met haar man 
een vormgevingsbedrijf heeft. Esther ont-
wierp naast het logo ook alle reclame-ui-
tingen zoals het verpakkingsmateriaal en 
de belettering op de pui en op de auto’s. 
De winkel is door aangepaste kleuren 
van de muren nu veel lichter geworden 

en past ook veel beter in de sfeer van de 
Haagsemarkt. Vanzelfsprekend hebben 
we nu milieuvriendelijk verpakkingsmate-
riaal met niet alleen ons logo, maar ook 
met uitleg over het recept van het betref-
fende brood. Alleen voor grote taarten 
gebruiken we nog een plastic tas. Van-
zelfsprekend krijgen onze werknemers 
aangepaste kleding.”

74 soorten brood
Paul vervolgt: “We gaan ons assortiment 
uitbreiden en werken zoveel mogelijk met 
biologische producten. Al een jaar zijn we 
bezig nieuwe broodsoorten te testen om 
aan de meest uiteenlopende wensen te 
kunnen voldoen. In de praktijk betekent 
dat we 74 soorten brood produceren, die 
de weg naar de klant zullen vinden. Wij 
hopen dat de winkel nu nog meer uitno-
digt om ‘binnen te treden’ zoals op het 
uithangbord van de zaak staat. Het bord 
was overigens aan reparatie toe en zal er 
binnenkort weer hangen.” 

Door Helma Raaijmaker

Winkel Bakkerij Van  
Den Bogaert gerestyled

Van de redactie

Het wijkblad nieuwe stijl komt in de 

puberteit terecht. Nu nummer 8 op 

de deurmat ligt, en we voor het eerst 

16 pagina’s hebben, mogen we met 

recht zeggen dat we aan het groei-

en en puberen zijn. We zijn te groot 

voor het servet en nog te klein voor 

het tafellaken. Dat levert frictie op en 

dat hebben we gemerkt. De afgelo-

pen twee nummers bevatten volgens 

sommige lezers wat veel adverten-

ties in relatie tot de artikelen.

De keuze om van 12 naar 16 pagina’s 

te gaan is voornamelijk een financië-

le. Kunnen we met de inkomsten uit 

de advertenties wel de kosten dek-

ken? Deze keer wel, maar de vol-

gende keer wellicht niet. We hebben 

daarin nog geen evenwicht gevon-

den, maar hopen wel dat onze lezers 

begrip hebben voor onze groeispurt. 

U kunt ons zelfs helpen de puber-

teit door te komen. Mocht u ons 

een warm hart toedragen, dan stel-

len we een donatie zeer op prijs op  

NL84 RABO 0142 4973 63 ten name 

van Stichting Wijkblad Princenhage. 

Als u uw naam vermeldt bij de over-

schrijving, dan wordt u formeel vrien-

densupporter en plaatsen we uw 

naam op onze speciale vrienden-

pagina op de website. Wilt u liever 

anoniem blijven, dan vult u in ‘geen 

naamsvermelding’.

Met veel enthousiasme en toewij-

ding werkt de redactie elke week 

aan het maken van het wijkblad. We 

gaan naar evenementen, interviewen 

Princenhagenaars, redigeren aange-

leverde persberichten en onderteke-

nen supportersovereenkomsten met 

onze zeer gewaardeerde adverteer-

ders. Hebt u nieuws, meld het ons 

vooral op wijkbladprincenhage@

gmail.com. We komen graag langs 

voor een interview. 

De redactie

175.000 bloembollen 
de grond in

Bloembollen voor een betere bestuiving door insecten

interesse om bloemen aan te planten 
omdat het slecht gaat met bestuivende 
insecten (waaronder bijen). Bestuivende 
insecten zijn enorm belangrijk voor onze 
voedselproductie (75 % van de productie 
is daarvan afhankelijk). Omdat het slecht 
gaat, is het aandeel insecten uit het ste-
delijk gebied steeds belangrijker. En om-
dat vroege bloeiers belangrijk zijn voor 
insecten heeft de gemeente Breda inge-
stemd met het planten van de bloembol-
len. De Gemeente heeft besloten ze in 
Princenhage te planten vanwege de zeer 
actieve vereniging Princenhage Groen.

Tevreden
En dus waren twee partijen vandaag zeer 
tevreden: de heer Rietveld en de vereni-
ging Princenhage Groen. De derde partij 
die zeer tevreden mag zijn, zijn de be-
woners die straks in de lente kunnen ge-
nieten van een prachtig bloemendek in 
de wijk.

W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

Dat wordt nog eens een 
prachtige lente straks 
in de omgeving van de 
grasveldjes rondom 
de Pottenbakkerstraat 
langs de Doelakkerstraat. Vrijdag 30 
oktober gingen er maar liefst zo’n 
175.000 bloembollen de grond in met 
een mix aan bloembollen die in de 
lente van maart tot en met juni bloe-
men gaan geven. Een speciale bollen-
plantmachine sneed de grasmat open, 
vouwde deze open om er vervolgens 
per m2 250 bollen in te plaatsen. De 
achterwielen van de machine reden 
daarna het gras weer dicht. 

Het mes snijdt hier aan twee kanten. De 
vereniging Princenhage Groen wilde 
graag bloembollen, maar dat is een zeer 
kostbare aangelegenheid. Tegelijkertijd 
had bijenspecialist de heer Aat Rietveld 

Door Armin Floren

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

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

Meer weten ?  
Neem contact op  met:  
telefoon: (076) 504 56 05 
e-mail: serviceteam@kober.nl 
of kijk op www.kober.nl 

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Met deze machine gingen zo’n 175.000 bloembollen snel de grond in.

Gratis lunch inloop in de Dobbelsteen
12.30 uur:  aanvang gratis lunch, met
 presentatie over mantelzorg.
13.30 uur:  informatie over ouder worden
 en het belang van bewegen.
14.30 uur:  demonstratie bewegen
 ‘Fit For Live’.

Daarna is er muziek van Kecie en The 
Happy Sound en natuurlijk koffie, thee  
of een glaasje fris.

Op 10 november is het de Dag van de 
mantelzorg! Daarom houdt Princenhage 
Zorg Voor Elkaar op zaterdag 7  novem-
ber een gezellige middag voor iedereen  
die het leuk vindt om eens een praatje te 
maken. Vooral zij die mantelzorg ontvan-
gen zijn welkom met hun mantelzorgers.

Het programma
12.15 uur:  open inloop.
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RESTAURATIE

Restaureren is een vak. En dat vak voeren wij met liefde uit. We hebben door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen 
en restaureren van oude en monumentale panden. Modern met behoud van oude details. Wanneer is uw pand aan de beurt? 

Kijk op www.balemans.nl of volg ons via facebook.com/BalemansBouwbedrijf

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | INFO@BALEMANS.NL

HOEZO
 T.H.T.?

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   2 21-01-15   12:17

...wordt......wor
dt...

...wordt...

“Hoe groot is  
Princenhage eigenlijk?” 

Groter dan je denkt... Al bladerend tus-
sen de uithangtekens die in het boekje 
staan Kijk eens omhoog op de Haagdijk, 
lees ik dat ook de Haagdijk bij ons dorp 
hoort. Of in ieder geval hoorde, onder 
de naam: Hagedijc. Ze spraken in die tijd 
over de ‘heerlijkheid Princenhage’, waar-
mee ze bedoelen dat het onder het gezag 
van de Heren van Breda viel. 
De Haagweg en de Haagdijk waren de 

COLUMN toegangswegen tot de heerlijkheid. Grof-
weg liep het dorp toen van Terheijden 
tot de Krabbebossen en van het Lies-
bos tot en met de Haagdijk. Langs de  
historische grenzen loopt nu een  
fietstocht van vijftig kilometer, die  
met een kaart beschreven staat op  
princenhaagsmuseum.nl.

Vijgenboom
Maar ik verdwaal een beetje. We hadden 
het over de Haagdijk en de uithangte-
kens aldaar. Zo vind ik een vijgenblad 
bij Haagdijk 7. Het is mooi groen omdat 
het gemaakt is van koper en later met 
zuur behandeld. Het blad bevat uitspa-
ringen in de vorm van vijgjes. Het is 
geen inheemse boom en waarschijnlijk 
staat het blad hier symbool voor de ne-
ring die in het pand heeft gezeten. Het 
verwijst naar ‘het moment waarop het 
besef van naaktheid tot de mens door-
drong. De eerste biologische en duur-
zame kleding kwam toen in de mode’, 
lees ik in het boekje. Wellicht dat hier 
in voorbije eeuwen dus een kleermaker 

heeft gezeten? Lopend over de Haagdijk 
onderga je een geschiedenisles...

‘t Aogje
Weet u trouwens waarom ons dorp tij-
dens carnaval ’t Aogje heet? Ook dat is 
puur geschiedenis. Al in 1198 bestond 
de historische aanduiding het Haagje, in 
het Latijn: Haga. Later heette het dorp 
Mertersem en weer later Princenhage. 
Misschien was het heel vroeger hier wel 
altijd carnaval... Dat zou pas echt een 
heerlijkheid zijn. ;-)

Leonore Pulleman
tekstschrijver en redacteur

Ron Snijders is onlangs op de Haagweg 454 
gestart met een winkel die werkelijk alles te 
bieden heeft voor mensen die hun eigen kle-
ding maken. Duidelijk voorziet Ron in een be-
hoefte, omdat je tot voor kort voor garens en 
fournituren niet in Princenhage terecht kon. Ron verkoopt 
niet alleen naaimachines van het bekende Zwitserse merk 
Elna, hij heeft zich ook gespecialiseerd in reparatie en pre-
ventief onderhoud van naaimachines. 

Ook kunt u bij hem terecht voor kledingreparatie zoals het vak-
kundig vervangen van een rits, het korter maken van een rok of 
pantalon enzovoorts.

Jong geleerd, oud gedaan
Ron: “Al vroeg was ik geïnteresseerd in zelf kleding maken, wat 
ik van mijn moeder heb geleerd. Mijn interesse is altijd gebleven 
wat uiteindelijk geleid heeft tot het openen van mijn naaiwinkel 
Dokter ZigZag. Het is natuurlijk op mijn leeftijd – ik ben 50 - een 
sprong in het diepe om voor mezelf te beginnen. Oorspronkelijk 
had ik een goede baan in de ICT maar kwam zonder werk te 
zetten omdat mijn contract niet werd verlengd. Vanwege mijn 
technische achtergrond ben ik als vrijwilliger bij Tools To Work 
in Teteringen naaimachines gaan repareren. Voor Tools To Work 
ben ik het inzamelpunt voor BredaWest. Dat heb ik anderhalf 
jaar gedaan, waarbij het idee om voor mezelf te beginnen lang-
zaam rijpte. Omdat op mijn pand, dat in 1890 is gebouwd, een 
detailhandelvergunning zit, kon ik na een interne verbouwing, 

Nieuwe ondernemer in Princenhage:

Naaiwinkel Dokter ZigZag
Door Helma Raaijmakers die ik grotendeels zelf uitgevoerd heb, vrij snel aan de slag. Bui-

ten alle benodigdheden voor naaiwerk, ben ik  begonnen met 
de verkoop van stoffen die ik heb van het Keniawinkeltje in Prin-
senbeek. Dat begint voorzichtig te lopen. Bij Multiboek heb ik 
een aantal branchegerelateerde bladen in consignatie.”

Inloopspreekuur
De naaiwinkel Dokter ZigZag, volgens Ron hét medicijn voor 
naailiefhebbers, heeft op maandag inloopspreekuur van 13.00 
tot 18.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor nog meer info:  
www.dokterzigzag.nl. De redactie wenst Ron Snijders met  
Dokter ZigZag een gezonde toekomst.
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Midden in dorpskern van de wijk “Princenhage”  
gelegen, ruime en goed onderhouden maisonnette  
gesitueerd op de 1e en 2e etage met zonnig balkon  
én ruim dakterras (ca. 14 m2), airco en eigen  
berging in gemeenschappelijke tuin. De  
maisonnette ligt op steenworp afstand van de  
gezellige “Haagsemarkt” waar diverse  
voorzieningen voorhanden zijn. 
 
 Woonopp. ca. 100 m²,  Vrpr.: € 175.000,= k.k. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP:   Pastoor van         
Spaandonkstraat 16 

 
 
 

Op een mooie locatie in de wijk “Princenhage”  
gelegen, verrassend ruime hoekwoning met diepe 
achtertuin, berging, achterom en vrij uitzicht over 
groenstroken en een speelveld. Achterzijde is 
uitgebouwd, voor is een ruime dakkapel geplaatst. 
De woning ligt aan een autovrij straatje en  
ligt gunstig t.o.v. de dorpskern van Princenhage  
met diverse winkels.
            Inh: ca. 365 m3,  Vrpr.: € 245.000,= k.k.

Tel.: 076-522 71 94 
lambregtsmakelaardij.nl

www.lambregtsenswe
ep.nl

TE KOOP: Pottenbakkerstraat 46

Midden in dorpskern van de wijk “Princenhage” gelegen,  
ruime en goed onderhouden maisonnette gesitueerd op de 1e en 
2e etage met zonnig balkon én ruim dakterras (ca. 14 m2), airco 
en eigen berging in gemeenschappelijke tuin. 
De maisonnette ligt op steenworp afstand van de gezellige 
“Haagsemarkt” waar diverse voorzieningen voorhanden zijn.

Woonopp. ca. 100 m², Vrpr.: € 175.000,= k.k.

nooren van der avoird
 

sinds 1930
Méér dan 80 jaar comfort
en zekerheid

dreef 63 - 4813 ee breda
toonkamer esserstraat 1a

076-522 29 44
www.noorenvanderavoird.nl

rolluiken

zonneschermen

markiezen

horren

luxaflex

timmerwerken

vouwwanden

eigenaar Wim Nooren
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Vraag onze uitgebreide speelgoedfolder 
per e-mail aan.

 info@multiboekprincenhage.nl

Haagweg 435 • 4813 XD Breda
076 - 5143320

076-5977015 

info@advocaatboemaars.nl

Dreef 13a Princenhage

Check uw kinderalementatie!
9 oktober 2015 regels berekening veranderd

B O E M A A R S
advocatenkantoor

( )

Rouwwerk specialist
Gevestigd aan het uitvaartcentrum 
Zuylen zijn wij gespecialiseerd in 
het samenstellen van de laatste 
bloemengroet.

Boeketten
Wij hebben altijd een aantal boeketten voor 
u klaarstaan. Op verzoek kunnen we ook ter 
plekke een mooi boeket voor u maken.

076 - 5220385 - Tuinzigtlaan 11, Breda

11 november jaarvergadering en 
bijeenkomst Sint Martinusgilde

De Martinuskerk heeft in 
de jaren 1993/1994 een 
grondige restauratie en 
renovatie ondergaan. 
Om het onderhoud van 
dit monumentale gebouw, ‘ het kost-
baarste bezit van Princenhage’, te kun-
nen blijven bekostigen is in 1993 het 
Martinusgilde opgericht. 

 
De eerste en voornaamste taak staat in 
de statuten van het Martinusgilde ver-
meld. Dat is het ‘behoeden, beschermen 
en beschutten’ van de Martinuskerk. In 
de praktijk komt dit er op neer dat het 
Martinusgilde al 21 jaar in overleg met 
betrokkenen financieel bijdraagt aan de 
nodige restauratie- en onderhoudswerk-
zaamheden. 

190 Leden
Momenteel heeft het Martinusgilde 190 
leden. Zij betalen jaarlijks E75 aan het 
lidmaatschap, waarvan E50 rechtstreeks 
naar het restauratiefonds gaat. De rest 
wordt besteed aan een cultureel gebeu-
ren dat elk jaar plaatsvindt na de jaarver-
gadering op 11 november. Als u de doel-

stelling van het Sint Martinusgilde, de 
Martinuskerk voor nu en in de toekomst 
te ‘behoeden, beschutten en bescher-
men’, een warm hart toe draagt, kunt u 
zich opgeven bij voorzitter Rini van der 
Linden, tel (076) 530 02 40 of secretaris 
Ruud de Craen, tel. (076) 528 97 30. U 
krijgt dan nog een uitnodiging om met u 
en uw partner woensdag 11 november 
aanwezig te zijn in het ‘ clubhuis’, de 
Martinuskerk.

WHAT’SAPPENING?
In de serie What’s Appening dit maal een 
hele speciale gast. Nick Wijnings en Julie 
Nuitermans gaan via What’s App met nie-
mand minder dan de nieuwe prins van het 
Aogje in gesprek. We zijn benieuwd!!! Door Helma Raaijmakers

‘Terug naar de fabriek’ 
weer terug

Tentoonstelling Princenhaags Museum

Na de zeer geslaagde tentoonstelling 
over Vincent van Gogh, staat de komen-
de maanden de industrie in Princenha-
ge weer centraal in het Princenhaags 
Museum aan de Haagweg 334bis. De 
tentoonstelling geeft een kijkje in de keu-
ken van industrieën die op Princenhaags 
grondgebied zijn begonnen tussen 1870 
en 1935. 

Suikerfabriek, HKI, Kwatta II, Etna, Saval, 
Carrosseriefabriek de Ley en Jamfabriek 
Princenhage zijn voorbeelden van bedrij-
ven die hier gestart zijn. Zo is een recla-
mefilmpje te zien van de Etna uit 1929 
en uit 1941 zijn beelden te zien van het 
droogproces en de verwerking van aard-
appelen. Terug naar de fabriek geeft met 
foto’s, documenten en voorwerpen een 
overzicht van de periode tot 1942. 

Lezing
Het museum is zondag 8 november ge-
opend van 13.00 tot 16.00 uur. Aanslui-
tend houdt Hans Veels een lezing van 
een uur over ijzergieterij de Etna. 

Hiervoor zijn echter maar veertig plaat-
sen beschikbaar. Aanmelden kan via 
info@princenhaagsmuseum.nl. De eerste 
veertig aanmeldingen ontvangen een 
toegangskaart.
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Uitnodiging

Princenhage Zorg Voor Elkaar 
organiseert een gezellig middag 

voor iedereen 
in het teken van mantelzorg 

in de Dobbelsteen op 7 november. 

Programma: 
zie artikel in dit Wijkblad hierover.

De middag wordt muzikaal verzorgd door 
KECIE & THE HAPPY SOUND

Niets om aan 

te trekken?
Wij hebben 
jouw look!

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag

Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

076 - 5412732 | prinsenbeek@veldsink.nl l www.veldsink.nl

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen

Sinte Maerte steunt Stichting  
Vluchtelingenwerk Nederland

Ieder jaar houdt basis-
school Sinte Maerte een 
actie voor het goede 
doel. Geheel volgens 
traditie gebeurt dit op de 
naamdag van de school. En dus vieren 
kinderen en leerkrachten op woensdag 
11 november het feest van Sint Marti-
nus. In het licht van deze heilige gaat 
het er vooral om dat de kinderen stil-
staan bij het lot van hun naasten. Dit 
jaar is gekozen om de vluchtelingen in 
Nederland een helpende hand te bieden.

Het hierboven genoemde stilstaan lijkt 
wat tegenstrijdig. Dit omdat de kinderen 
dit jaar gaan wandelen voor Stichting 
vluchtelingenwerk Nederland en dus al-
lesbehalve stil zullen zitten. Sinte Maerte 
heeft voor deze stichting gekozen, omdat 
zij al jaren goed werk verricht binnen hun 
sector. Zo richten ze zich op het bege-
leiden van asielzoekers, educatie aan 
vluchtelingen, maar ook op het organise-
ren van kindervakanties. In de week die 
vooraf gaat aan het Martinusfeest wordt 

Door Ron van Zundert in de klassen aandacht besteed aan het 
werk dat Vluchtelingenwerk Nederland 
verricht. Verder zal in de lessen passend 
ingezoomd worden op de hele situatie 
rondom het vluchtelingenprobleem.

Wandelen
Omdat vluchtelingen vaak een lange en 
barre tocht in de benen hebben, gaan de 
kinderen van Sinte Maerte ook wandelen. 
In plaats van een sponsorloop is gekozen 
voor een sponsorwandeling. De kinderen 
zullen in hun directe omgeving (familie, 
kennissen, buren) met een sponsorkaart 
op pad gaan om zo een mooi bedrag in 
te zamelen. De sponsorkaarten en gel-
den worden daarna gedeeld – net zoals 
Martinus ooit deed met zijn mantel – met 
Stichting Vluchtelingwerk Nederland. Dit 
daadwerkelijke delen zal plaatsvinden 
op woensdagochtend rond kwart voor 
negen op het kerkplein van basisschool 
Sinte Maerte. Hier start zoals ieder jaar 
het Martinusfeest met het hijsen van de 
vlag en het zingen van het Martinuslied. 
Mocht u de opening van deze dag willen 
bijwonen dan bent u hierbij van harte uit-
genodigd.

TOE AAN EEN 
NIEUW KUNSTGEBIT 
OF PROBLEMEN MET UW HUIDIGE? 

HART VOOR U EN UW MOND 

• KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
• SNELL E REPARATIES 
• GRATIS ADVIES
• 35 JAAR ERVARING 

OPEN DAG 
GEWOON EVEN 
BINNENLOPEN 

MASTBOSSTRAAT 78A BREDA T: 076 - 515 06 13 
MA-DO 9.00 - 16.00 UUR, VRIJDAG 9.00 - 12.30 UUR 

Wijnans Advocatuur is vanuit Breda en Dongen
werkzaam onder meer op het gebied van arbeids-
recht, huurrecht, echtscheidingen en overig 
familierecht, geldvorderingen, beslagleggingen,
letsel schades, schadevergoedingen.

Zie voor meer rechtsgebieden, het spreekuur en
voor het maken van afspraken de onderstaande
website.

mr A.P.G.J.A. Wijnans advocaat

Heilaarstraat 172
4814 NR Breda (Princenhage)
T: 076 - 88 70 815 F: 0847 - 500 810

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl

Wie is de 
Prins???
Er zijn verwachtingen uitgesproken, 
afspraken gemaakt, de steek is gepast. 
Hij is er helemaal klaar voor. Volgens 
het bestuur van Stichting C.C. ’t Aog-
je staat de nieuwe Prins te popelen  
om zich aan ons te presenteren  
op 7 november. 

Maar hij is niet de enige die staat te po-
pelen. Ook onder de Aogse bevolking 
spelen de carnavalskriebels weer op en 
worden er tal van namen genoemd van 
mannen waarvan men vindt dat die vast 
en zeker in aanmerking komen voor deze 
belangrijke functie in ’t Aogse carnaval. 
Er gaan zelfs geruchten dat er mensen 
worden geschaduwd omdat ze de afge-
lopen tijd afwijkend gedrag begonnen te 
vertonen op het moment dat er over de 
nieuwe Prins van ‘t Aogje werd gespro-
ken. “Zoiets …., da ziede toch zelde!” 

Het wordt weer een bijzonder moment 
als hij zaterdag 7 november na de Mar-
tinusviering en de lampionnenoptocht op 
de Aogse Mart bekend wordt gemaakt. 
Hierna is er gelegenheid om de nieuwe 
Prins van ’t Aogje te feliciteren in De Koe, 
waar om 21.00 uur het Aogse MottoMot 
van start gaat. Dat wil je niet missen, daar 
moet je bij zijn, want zoiets ziede zelde!

W I J K B L A D
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Procureursdreef
Straatnamen in Princenhage:

van Parijs naar Amsterdam. Alle huizen aan de Procureursdreef 
werden in dezelfde tijd gesloopt in verband met de aanleg van 
een bedrijventerrein op deze plaats. De straatnaam Procureurs-
dreef verviel, maar het weggetje bleef bestaan. 

De voormalige Procureursdreef was altijd nog een cultuurhisto-
risch relict. Het dreefje is bovendien onderdeel van een belang-
rijke vliegroute voor vleermuizen vanuit Princenhage, onder de 
HSL (Hogesnelheidslijn) door naar het buitengebied. Een extra 
argument om het te behouden. Dat gebeurde dan ook. Op 6 
oktober 2015 besloten Burgemeester en Wethouders voor het 
bedrijventerrein aan de Rithsestraat de straatnaam Rithmeester-
park vast te stellen. Bij deze gelegenheid is terecht ook de naam 
Procureursdreef weer hersteld.

Naschrift: Zodra het bedrijventerrein, waar onder meer het vervoers-
bedrijf DHL zich zal vestigen, in gebruik kan worden genomen, zullen 
de straatnamenborden Rithmeesterpark  en Procureursdreef weer ge-
plaatst zijn.

In de erfgoedbrief die door de gemeente Bre-
da is opgesteld staat een artikel met als kop: 
‘Straatnaam Procureursdreef hersteld’. Aan-
gezien de Procureursdreef lange tijd ‘naam-
loos’ is geweest geeft de brief uitleg over het 
herstel van de naam.

Op het bedrijventerrein Rithmeesterpark aan de Rithsestraat, 
ligt de Procureursdreef die tot 1971 deel uitmaakte van de Advo-
caatsdreef. Deze dreef komt voor het eerst onder die naam voor 
in 1870. Volgens de toponymist Chr. Buiks is de dreef mogelijk 
genoemd naar de advocaat Cornelis van Riethoven, die in 1726 
op de Rith twee pachthoeven bezat. 

Gesplitst
In 1971 werd de autoweg van Rotterdam in de richting van Ant-
werpen verlegd, waardoor de Advocaatsdreef in twee gedeel-
ten werd gesplitst. Het zuidelijke gedeelte kreeg pas in 1977 de 
naam Procureursdreef. Een procureur was toen nog in Neder-
land een jurist, die namens een partij in een gerechtelijke proce-
dure optrad. Dit procuraat, dat in een groot aantal procedures 
verplicht was, is in 2008 afgeschaft. In 1977 waren de functies 
van advocaat en procureur al nauw verwant, vandaar de keuze 
voor deze straatnaam.

In 2004-2005 werd de autoweg voor de tweede maal verlegd, 
nu in verband met de aanleg van de HSL, de Hogesnelheidslijn 

Door Helma Raaijmakers Door Armin Floren

De speciale Halloween-

disco die S.K.I.P. had ge-

organiseerd voor de ba-

sisschoolleerlingen was 

weer een groot succes. Het was heel 

druk en de kinderen waren prachtig 

verkleed en weer op z’n Princenhaags: 

héééél gezellig. 

Op onze site www.wijkbladprincenha-

ge.net in ons fotoalbum vindt u vele 

foto’s. Veel kijkplezier.

Speciale Halloween-

disco door S.K.I.P. 
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-50%
-60%-40%

-30%

ALLES MOET WEG
KORTINGEN TOT 60%

TOTALE
LEEGVERKOOP

Ettensebaan 21 Breda
Ma.     Gesloten
Di.     09.00 - 18.00u
Wo.    09.00 - 18.00u
Do.     09.00 - 18.00u
Vr.     09.00 - 18.00u
ZZa.     09:00 - 17.00u
Zo.  Gesloten

Kies voor de 
prijswinnende hypotheek-

aanbieder

BESTE BEHEER
WINNAAR

AWARD 2015

RegioBank wint       de Hypotheek Award  
voor ‘Beste Beheer’. 

weer

A.C. Koijen & Partners Hypotheken, Pensioenen en
Verzekeringen
Esserstraat 79
4813 EJ Breda
T 076 - 514 74 44
E verzekeringen@ackoijen.nl
I www.ackoijen.nl
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AANBOD

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD

TE HUUR

De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een 
knellende deur, de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het pla-
fond, 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.

LEKKER PûH!!! Afvallen Jongeren (vergoeding zorgverze-
keraars) Professionele behandelmethode om jongeren zelf te 
laten kiezen voor een verantwoorde leefstijl. Intake en 1malig 
leefstijladvies of langer traject. Mariëlle Verhaar, VitaalCoach  
www.lekkerpuh.net  marielle@lekkerpuh.net   T 06 38438831

GARAGEBOXEN
nabij Ln.v.Mertersem en Heuvelplein, 

geen Electra/water, huurprijs € 85,= p.mnd. 
Looptijd huurovereenkomst min. 12 mnd, borg 2 mnd. 

Info: 06-10909160

GEZOCHT

GEZOCHT

BEDANKT

Gezocht KOOPWONING Princenhage.
Woonoppervlakte (m2) vanaf 120 m2.

Aantal slaapkamers vanaf 3.
Ligging tuin zuid, west of zuidwest.

B.Matthee 0628461233 benonmatthee@live.nl

Omdat ik geen garage heb zoek  ik voor de 3e en 4e week van 
november een ruimte waar ik 60 m2 planken kan beitsen. Na-
tuurlijk ben ik bereid er voor te betalen. De vloer dek ik af met 
stucloper en/of  plastic en ik werk heel netjes, ik knoei niet met 
beits. Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen. 06- 40167459 

HARTELIJK DANK aan 
STUKADOORSBEDRIJF P. VAN DER VELDEN 

voor het prima STUC- en REPARATIEWERK EN DE 
FIJNE SAMENWERKING. M.W. ; tel. 06 40167459

NIET VERGETEN!

ZATERDAG 7 NOVEMBER

KAARTMIDDAG
IN PRINCENHOF

Zaterdag 7 november organiseert KBO 
in samenwerking met WIJ een kaart-
middag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Kosten e4 (KBO-leden e2). Princenhof,  
Princentuin 1, tel. 530 97 91

ZATERDAG 7 NOVEMBER

MOTTOMOT IN DE KOE

Wie wint dit jaar het carnavalslied van ’t 
Aogje met het motto: Zoiets ziede zelde. 
Aanvang: 22.15 uur. Entree gratis.

ZATERDAG 7 NOVEMBER

KLEDINGINZAMELING

Zaterdag 7 november zamelt ‘Doskona-
le’ weer kleding en schoenen in die be-
doeld zijn voor voormalige Oostbloklan-
den en Afrika. 

Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u uw spul-
len afgeven bij Garage van Campenhout 
aan de Dreef. Contactpersoon: Tanja van 
der Vorst, tel 522 93 30..

VRIJDAG 13 NOVEMBER

WANDELING

Op vrijdag 13 november kun je om 10.00 
uur gezellig een uurtje wandelen, voor 
frisse lucht en een praatje. Princenhof, 
Princentuin 1, tel. 530 97 91.

ZATERDAG 7 NOVEMBER

LAMPIONNENOPTOCHT
OP DE HAAGSE MARKT

EN BEKENDMAKING
PRINS CARNAVAL 2016 

Zaterdag 7 november 2015 krijgen kinde-
ren van 19.30 tot 20.00 uur op de Haag-
semarkt en bij de ingang van de Martinus-
kerk lichtstaven 
aangeboden 
voor de lam-
p ionnenop-
tocht door de 
C o m m i s s i e 
Buitengebeu-
ren van St. 
C.C. ’t Aogje. 
De optocht start 
om 20.00 uur. 
Zelf meebren-
gen mag ook. 
Daarna bekend-
making nieu-
we prins op de 
Haagsemarkt.

 PRIKKERS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor 

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dien 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.
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bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-Nu ook bij ons verkrijgbaar:

Voelt uw huid ook droog en trekkerig aan? 
 

 

 

 

     Beautyvit  

     Huidverbetering 

 

                            Dreef 10 Breda 
            076-5223838 
            www.beautyvit.nl 

Onze behandeling zorgt tot 71% méér hydratatie. 

En het serum + crème voor thuis 95% hydratatie. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Aogs
 K

rui
den

bitt
er

Ik ben om van te genieten,
nip verstandig,
overdaad schaadt.

La Barrique
Haagse Markt 8

Tel. 076 - 521 69 46

Alc. 30% vol. 0,7 Ltr. GEDISTILLEERD
Deze kruik niet in de glasbak werpen 

Aanbieding !! 
van e 10,95  
voor e 8,95

Actie is geldig 
t/m 28 november 2015

22 jaar

Aogs
 K

rui
den

bitt
er

Ik ben om van te genieten,
nip verstandig,
overdaad schaadt.

La Barrique
Haagse Markt 8

Tel. 076 - 521 69 46

Alc. 30% vol. 0,7 Ltr. GEDISTILLEERD
Deze kruik niet in de glasbak werpen 

Aanbieding !! 
van e 10,95  
voor e 8,95

Actie is geldig 
t/m 28 november 2015

22 jaar

De blaadjes kleuren in de herfst, 
 van groen naar rood naar bruin
De Haagsemarkt krijgt een kleurtje,
 van de tegels tot de kruin

COLOFON
Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
Alexandra Middendorp Ron van Zundert 
Leonore Pulleman
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zondag via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal 
per jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets 
mag uit het Wijkblad worden overgenomen 
zonder toestemming van de redactie.

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 

MARTINUSKERK andere dringende 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 7/8 november  
32ste zondag door het jaar
Zaterdag 19.00 uur: viering van Woord 
en Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. Het Jongerenkoor Princenha-
ge verzorgt de zang. Aansluitend lampi-
onnentocht.
Zondag 11.00 uur: viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Giny van der Korput. Het Franciscuskoor 
verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Het gezin Jac Schrauwen/ 
de Wit; Overl. familie Sprenkels; Overl. 
ouders Van Kuijk-Janssen.

Verzorgingshuis Haga
Vrijdag 6 november 10.30 uur. Eucha-
ristieviering met als voorganger pastor  
Michiel van Kooten.

Ontmoetingsmiddag ouderen
De Nazarethparochie biedt u een ont-
moetingsmiddag aan op woensdagmid-
dag 11 november in de kapel van OLV 
van Altijddurende Bijstand aan het Mgr. 
Nolensplein. Het programma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Indien u erbij wilt zijn, 
dan graag voor 9 november een telefoon-
tje naar het secretariaat: 521 38 73.

Martinus pakkettenactie
De jaarlijkse pakkettenactie is dit jaar op 
zaterdag 14 november bij Albert Heijn en 
zaterdag 28 november bij de Jumbo. Vanaf 
heden mag u ook alle houdbare waren af-
geven bij het parochiehuis, Haagsemarkt 4.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 8 november
Oogstdankdienst voor Groot en Klein. 
Voorganger ds. Saskia van Meggelen. 
Aanvang 10.00 uur. In deze dienst wordt 

het project Schoenmaatjes van de Stich-
ting Edukans afgesloten. Wij hopen op 
veel gevulde en mooi versierde schoe-
nendozen die hun weg zullen vinden 
naar kinderen op scholen, in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra 
voor straatkinderen.

Kinderkerk en crèche
Alle kinderen zijn weer welkom in Kinder-
kerk en crèche op deze zondag.!

Kerkdienst 22 november:
 laatste zondag kerkelijk jaar
Traditioneel gedenken wij op deze zon-
dag in een Dienst van Woord en Gebed 
de overledenen van het afgelopen ker-
kelijk jaar. Hun namen worden dan ge-
noemd. Heeft u iemand verloren die u 
graag wilt gedenken te midden van de 
gemeente - óók al was deze persoon 

geen lid van onze gemeente - geef dit 
dan voor zaterdag 21 november door aan 
Mieke Frankfoorder, tel. 514 65 23.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor  
iemand in uw omgeving, kunt u contact 
opnemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel (06) 22 57 65 92

Voor kerkdiensten en het laatste 
nieuws: 
www.protestantsegemeentebreda.nl 

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06) 22576592

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk, tel. 887 12 15
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