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Sinterklaas warm onthaald in Princenhage

Leuke middag
Na het onthaal op de Haagsemarkt 
ging de stoet naar de Koe waar de 
Sint in de grote zaal een leuke mid-
dag had met de kinderen van Princen-
hage. De foto’s vindt u op onze site  
www.wijkbladprincenhage.net.
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Op zondag 22 novem-
ber werd Sinterklaas 
warm onthaald in  
Princenhage. Zoals al-
tijd arriveerde hij  op zijn 
schimmel. Honderden kinderen wacht-
ten op een bomvolle Haagsemarkt ge-
spannen op Sinterklaas. 

De kinderen waren goed warmgedraaid 
door de Beat-Pieten. Voordat Sinterklaas 
arriveerde oefenden enkele pieten name-
lijk een leuk dansje in met de kinderen op 
de Haagsemarkt. En toen Sint dan einde-
lijk kwam met zijn tientallen pieten nam 
hij de tijd om alle kinderen een hand te 
geven.
Sinterklaas sprak op het bordes de wens 
uit dat het Sinterklaasfeest in deze vorm 
voortaan zonder discussie gevierd zal  
worden.

Door Armin Floren



Op zaterdag 28 november vindt de 29e 
editie van de Dorpskwis Princenhage 
plaats, georganiseerd door Stichting 
C.C. ‘t Aogje. Maximaal twintig teams 
uit het verenigingsleven of vrienden-
clubs strijden vanaf 20.00 uur in ge-
meenschapshuis de Koe aan de Am-
bachtenlaan om de eerste prijs van  
e 250.

De deelnemende teams krijgen om 16.30 
uur vier pittige startopdrachten die met 
behulp van de hele vereniging opgelost 
mogen worden. Deze moeten vóór 19.30 
uur ingeleverd zijn en bepalen het aan-
tal punten waarmee aan de voorrondes 
wordt begonnen. Na de voorrondes blij-
ven tien teams over die aan de halve fi-
nale beginnen. 

Vijf specialisten strijden verder
In de halve finale komen vijf specialisten 
van elk team aan bod die in verschillen-
de categorieën de strijd met elkaar aan 
gaan. De categorieën zijn: Princenhage 
en omgeving, Sport, Cultuur, Algemene 

ontwikkeling en Actualiteit. Na de halve 
finale blijven uiteindelijk de acht bes-
te teams over, die aan de finale mogen 
beginnen. De specialisten van elk team 
worden wederom op het podium geroe-
pen om nogmaals de degens met elkaar 
te kruisen. In de finale start iedereen met 
een aantal punten dat bepaald wordt 
door de klassering in de halve finale.

Nog plaatsen vrij
Er zijn op dit moment nog plaatsen vrij. 
Mocht u alsnog willen deelnemen met 
een team, wacht niet te lang en stuur 
een e-mail naar dorpskwis@cctaogje.nl. 
Kijk voor inspiratie ook eens op www.cc-
taogje.nl of https://www.facebook.com/
tAogje. 

Presentatie 
De avond wordt gepresenteerd door 
Maarten van de Rijt en hij wordt hierin 
bijgestaan door een deskundige jury. In-
woners van ´t Aogje worden uitgenodigd 
om deze spannende avond in de Koe bij 
te wonen. 

Dorpskwis 2015 in ‘t Aogje
Er zijn nog plaatsen vrij

De deelnemers aan de Dorpskwis 
2015:
- V.C. ’t Aogje
- De Paren-club
- C.V. Bende Benukt
- C.V. De Schutters
- Dreef op dreef
- C.V. Simpel
- RKSV Groen Wit
- KV Sowieso ‘Opeloos
- Jongeren Koor Princenhage
- C.C. Stiekum Tôg
- B-Magikk
- S.T-ers
- Scouting Sint Martinus
- C.V. De Zuilenschuivers

Princenhage gaat weer fonkelen
Veelzijdig aanbod in een intieme sfeer

Zoals we inmiddels 
gewend zijn zal SEP 
(Stichting Evenementen 
Princenhage) ook dit 
jaar weer zorgen voor 
een fijne sfeer op de Haagsemarkt. 
Ze doen dit op zaterdag 12 december 
met een afwisselend programma voor 
jong en oud. Er is alles aan gedaan 
om “Princenhage Fonkelt” ook dit jaar 
weer tot een groot succes te maken.

Al vanaf 18.00 uur kunnen kinderen 
en ouders op de Haagsemarkt terecht 
voor winterspelletjes. Princenhage Fon-
kelt wordt om 18.30 uur geopend met 
het ontsteken van de lichten in de grote 
kerstboom. Voor de allerkleinsten is er in 
de SEP-tent om 19.00 uur een voorstel-
ling van het Meemaaktheater onder de 
titel “Vuurkoning Vrek”. In deze interac-
tieve voorstelling voor kinderen en vol-
wassenen wordt het publiek geprikkeld 
een actieve rol te vervullen. En als u dan 
weet dat de Kille IJsheks wil dat het altijd 
winter blijft en zelfs de fonkeling uit de 
ogen van Vuurkoning Vrek is verdwenen 
dan belooft dat hoe dan ook een span-
nend avontuur te worden.

Op de sfeervol aangeklede Haagsemarkt 
wordt plaats gemaakt voor allerlei win-
terspelletjes. Zo is er een vangspel met 
sneeuwballen en kan er geprobeerd wor-
den om bij een ander spel zo veel mo-
gelijk sneeuwpoppen om te gooien. Ook 
kan er voor het eerst in de geschiedenis 
van Princenhage gesnowboard worden 
op de Haagsemarkt! Terwijl de kinderen 
gezellig marshmallows boven het kamp-
vuur houden of een broodje bakken, 
kunnen de ouders onder het genot van 
een glühwijntje spijkers slaan. Eén van 
de grote eyecatchers zal de levensgrote 
sneeuwbol worden. De bol met een door-
snede van 4 meter is de perfecte plaats 
om jezelf in kerstsfeer te laten fotografe-
ren. Al was het alleen maar als origineel 
idee voor de kerstkaart van dit jaar.

Sfeer 
Heeft u wel eens fonkelende ballonnen 
gezien? Om 20.00 uur wordt op de markt 
een ballonnenwedstrijd gehouden met 
200 lichtgevende ballonnen. De kaarten 
voor het ballonspektakel krijgen de kin-
deren op het evenement zelf, dus wees 
er op tijd bij (op = op). Sep hoopt een 
massale opkomst, zodat jong en oud 
de Princenhaagse hemel in een sfeervol 
licht kunnen zetten. Naast de fonkeling 

Door Ron van Zundert van lichten, kaarsen en korven zal ook de 
muziek op deze avond voor de fijne sfeer 
gaan zorgen. Zeker is dat de Banoli’s on-
derdeel uitmaken van de line-up. Deze 
Princenhaagse muzikanten maakten voor 
het eerst indruk op de Weilandgames van 
dit jaar en zijn vast van plan om van Prin-
cenhage Fonkelt een mooi feestje te ma-
ken. Als u weet dat er uiteraard ook weer 
allerlei lekkere hapjes en drankjes zijn 
dan is er eigenlijk geen reden meer om 
weg te blijven van dit fijn fonkelend feest. 

Tot ziens bij Princenhage Fonkelt!
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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

De realisatie van het ten-
nispark Princenhage 
verloopt vlotjes. De con-
touren van de nieuwe ten-
nisbanen worden nu wel heel erg duide-
lijk. De eerste ballen zullen snel geslagen  
kunnen worden. Lid worden kan via  
www.tennisparkprincenhage.nl 

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 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Tennispark Princenhage
Door Armin Floren

Bij besluit van B & W  
werd op 31 juli 1964 de 
naam Posthoornstraat 
vastgesteld. Voorheen 
was het de Adriaan 
Klaassenstraat en Jan Klaassenstraat. 
De Posthoornstraat werd in 1964 afge-
splitst van de toenmalige Jan Klaas-
senstraat. 

De straat werd genoemd naar het nabij 
gelegen café de Posthoorn. De naam de 
Posthoorn komt reeds voor op de Wan-
delkaart van Ginneken en Omstreken 
van rond 1890. Het is een vrij gebruike-
lijke naam voor oude herbergen. Of hier 
inderdaad postkoetsen halt gehouden 
hebben, is niet bekend. Het plantsoen-
tje tussen de voormalige Zuilenstraat en 
de Posthoornstraat is in 1978 door CC ’t 
Aogje plechtig het Zottenhofje gedoopt.
Bron: De straten van Breda door Gerard 
Otten

Naschrift: In 1989 is door de Raad van 
wijze mannen bij het 33-jarig bestaan van 
de CC een cadeau aangeboden. Dat ca-
deau werd Nil het varkentje dat in 1991 
naar een ontwerp van Dré Karthaus gere-
aliseerd werd en op 9 februari op het Zot-
tenhofke onthuld werd door Prins Joosti-
nus. Nil kreeg na een vrijage met Marieke 
van het Ginneken een zoon: Driekske. 
Driekske, eveneens naar een ontwerp 
van Dré Karthaus, werd in 2006 bij zijn 
‘vader’ gezet. De Posthoornstraat loop 
over de Nieuwe Heilaarstraat door tot de 
Wethouder van Haperenstraat.

De Posthoornstraat
Straatnamen in Princenhage

Door Helma Raaijmakers
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NORA 
Ze zat als een rots in de branding op een 
kruk in het midden van de bar achter 
een glaasje jenever. Ze zat daar met de 
vanzelfsprekendheid van de stamgast op 
haar vaste plek. Dat bleek mij achteraf 
een strategische keuze van haar te zijn.

Ik kwam naast haar te zitten en het 
duurde maar heel kort voordat wij in 
een geanimeerd gesprek geraakten. Pas 
nadat ze mij had uitgehoord over waar 
ik vandaan kwam, wat ik had gedaan en 
hoe ik zo in Princenhage was terechtge-
komen, vertelde ze dat ze Nora heette en 
al weer heel lang in Breda woonde.

COLUMN Ze sprak met een mooie Vlaamse tong-
val. Haar inmiddels overleden man was 
hoogleraar geweest (waarin ben ik in-
middels vergeten). En ja, ze kwam regel-
matig bij Piet en Anneke in het Roode 
Hert een glaasje drinken. En ja ze wilde 
graag een glaasje jenever met mij drin-
ken. Ze vertrouwde mij toe dat ze zo 
in het midden van de bar overzicht had 
en dat het gemakkelijker was om een 
gesprek aan te knopen dan ‘wanneer ge 
aan de zijkant van dun bar gezeten zijt’.

Ik ben haar na die eerste keer nog vele 
malen tegengekomen, altijd was ze geze-
ten op die vaste plek achter een glaasje 
jenever en altijd vond ze wel een willig 
oor waar ze haar verhalen aan kwijt 
kon. Anneke hield van achter de bar een 
oogje in het zeil en tegen de tijd dat het 
tijd was voor haar om op te stappen 
wist ze haar met zachte dwang naar 
huis te doen gaan.
Nora werd geteisterd door suikerziek-
te waardoor ze langzaam maar zeker 

moeilijker ter been werd en niet meer 
op eigen houtje naar en van het Roode 
Hert kon. Maar ze bleef er komen en 
graag! Dat bleek wel die keer dat  
Anneke haar met de nodige tact aanbood 
om een taxi te bestellen en een van de 
andere stamgasten (laten we hem Karel 
noemen) aanbood haar even af te zetten. 
Hij moest toch bij Nora in de buurt zijn 
om iets af te geven.

Zo geschiedde en na een half uur kwam 
Karel het café binnen met de woorden 
‘zo, Nora is netjes thuisgebracht, geef 
mij maar een pilsje’. Waarop Piet hem 
zei eens goed naar de bar te kijken. En 
ja hoor, daar zat Nora als een rots in de 
branding op een kruk in het midden van 
de bar achter een glaasje jenever.

Die avond is het nog laat geworden!

Jos Schlangen
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Het is 11.00 uur zon-
dagochtend als ik bin-
nenstap bij café de 
Sjon. Nog veel te vroeg 
voor een glas gerste-
nat, maar de kop koffie die ik krijg 
is een goede vervanger. Hoewel het  
Heuvelplein zich hult in een serene 
zondagsrust is de energie van de kas-
telein duidelijk voelbaar. Ik maak ken-
nis met John van de Goorbergh. De 
nieuwe eigenaar van café de Sjon.

John woont al heel zijn leven in  
Princenhage en was in het verleden onder 
andere werkzaam als rij-instructeur. John 
heeft 22 jaar een eigen rijschool gehad en 
is daarna beheerder geweest van sport-
cafés als de Ganzerik en de Scharen (Ge-
meentelijk Sportcentrum).

“Eigenlijk ben ik het grootste deel van mijn 
leven al aan het ondernemen. Daarnaast 
vind ik de omgang met mensen en het 
organiseren van dingen erg leuk. Vandaar 
mijn keuze om dit café over te nemen”, 
vertelt John. “Ik miste in Princenhage een 
café voor ‘de gewone werkman’. En nu ik 
drie weken open ben, merk ik dat de men-

sen me gelukkig al goed weten te vinden”, 
vult de tevreden kastelein aan.

Buurtcafé
Het café heeft zowel binnen als bui-
ten een flinke opfrisbeurt gehad. John 
heeft het schilderwerk aangepakt en is 
nu bezig met het voegwerk van de mu-
ren. Verder is er een nieuwe rookruimte 
gemaakt, een mooie dartwand en zijn er 
geluidswerende voorzieningen geplaatst 
die ervoor moeten zorgen dat de buurt 
geen overlast ervaart. “Ik wil vooral een 
echt buurtcafé zijn waar mensen terecht 
kunnen om te biljarten, een potje te kaar-
ten of gewoon een praatje met elkaar te 
hebben. Binnenkort start de eerste kapel 
hier met repeteren, maar wat mij betreft 
zijn ook andere clubs en verenigingen 
van harte welkom”, vertelt John.

Live muziek
Dat John van aanpakken houdt blijkt wel 
uit zijn plannen voor de toekomst. Op 1 
december is er een darttoernooi, waarbij 
we met het inschrijfgeld een goed doel 
willen steunen. Op de dag van mijn be-
zoek houdt John een Hollandse middag 
met verschillende artiesten. Verder is er 
op 19 december een cd-presentatie van 

Door Ron van Zundert

Café de Sjon heet u van harte welkom
“Ik wil vooral een echt buurtcafé zijn”

Evert van Huygenvoort met natuurlijk ook 
andere artiesten. Voor ik café de Sjon 
verlaat, vraag ik de uitbater waarom men-
sen eigenlijk een bezoek aan zijn zaak 
zouden moeten brengen. “Nou gewoon 
voor de gezelligheid. Om lekker - onder 
het genot van een drankje - een spelletje 
te doen of praatje te hebben. En wie weet 
draait het dan zomaar uit op een mooi 
feestje”, lacht John.

Openhuizenroute nieuwe stijl: in Prin-
cenhage stelden op 21 november ze-
ven energiezuinige huishoudens hun 
woning open voor publiek. Iedereen 
die overweegt om besparende maat-
regelen te nemen, kon zien en ervaren 
wat dat opbrengt en hoe het voelt. Een 
cameraploeg van het RTL4-programma 
“Ons Huis Verdient Het” was aanwezig 
om dit bijzondere evenement vast te 
leggen. De uitzending staat gepland op 
zondag 20 december.

Patrick Bogerd, een van de organisatoren 
én deelnemers, had behoorlijk wat aan-
loop van geïnteresseerde buren. “Sommi-
ge bezoekers waren ook in andere huizen 
geweest, anderen kwamen speciaal op 
één woning af”, vertelt hij. “In mijn huis 
heb ik diverse maatregelen genomen. Ik 
merkte dat de meeste mensen kwamen 
voor de zonnepanelen op het dak en de 
infraroodverwarming in de badkamer.”

Verder praten in de Dobbelsteen
Om half twee sloten de huishoudens hun 
deuren, en ging het Buren Gluren-pro-
gramma verder in de Dobbelsteen. Wet-
houder Paul de Beer heette iedereen wel-

kom. Patrick: “Hij wilde er graag bij zijn om 
te laten zien hoe belangrijk hij het vindt dat 
we in Princenhage zo intensief met energie 
besparen bezig zijn.” Ook verschillende 
leveranciers waren aanwezig, van onder 
meer isolatiemaatregelen, zonnepanelen 
en infraroodverwarming. Mensen die van 
het Buren Gluren enthousiast waren ge-
worden, konden direct met professionals 
praten en eventueel persoonlijke offertes 
aanvragen. 

Kleine moeite, grote besparing
Buren Gluren is bedacht door Buurkracht, 
waarmee Duurzaam Dorp Princenhage 
al geruime tijd samenwerkt om energie-
besparing in de buurt onder de aandacht 
te brengen. Princenhage had de primeur. 
Patrick: “Wat we proberen te bereiken, is 
dat mensen zich meer bewust worden van 
hun energieverbruik. En dat je soms met 
heel simpele maatregelen al heel veel kunt 
besparen. Door mijn vloerverwarming kun 
je bijvoorbeeld je cv-ketel op een veel la-
gere temperatuur zetten. Dat heeft mij niks 
gekost: ik ben naar boven gewandeld en 
heb aan een knop gedraaid. Dat scheelt 
me € 150 per jaar. Daarnaast verdient 
LED verlichting zich snel terug. Dat soort 

Bewoners Princenhage kijken kunst af tijdens ‘Buren Gluren’
Energie besparen doe je zo! 

inzichten wil ik zo veel mogelijk mensen 
meegeven.”

Brochure
Mocht u geïnteresseerd zijn in bespa-
ringsmogelijkheden, dan ligt bij diverse 
ondernemers de brochure Buren Gluren. 
Ook kunt u de brochure digitaal ontvan-
gen door een mail te sturen naar duur-
zaamdorp@gmail.com. Ze helpen u graag 
met al uw vragen over energiebesparing.

Kastelein John van de Goorbergh achter zijn tap

RTL volgt Buren Gluren de gehele dag
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Wereldlichtjesdag
in Martinuskerk

Herdenk overleden kinderen

Elke tweede zondag in december 
wordt Wereldlichtjesdag gehouden. 
Op deze dag, om 19.00 uur ’s avonds, 
steken mensen over de hele wereld 
kaarsjes aan ter nagedachtenis van 
overleden kinderen. De wereld wordt 
op wereldlichtjesdag even letterlijk 
wat lichter voor mensen die een kind 
verloren hebben en daarnaast is er het 
besef dat je niet alleen bent met je ver-
driet. 

World Wide Candle Lighting is ontstaan 
in 1997 in de Verenigde Staten. Inmiddels 
worden er op de hele wereld om 19.00 
uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze 
overleden kinderen. Omdat we in ver-
schillende tijdzones leven is het idee dat 
er die dag ieder uur ergens op de wereld 

Wijlen Adriaan van Beek 
(2007) heeft veel pu-
blicaties op zijn naam 
staan. Destijds heeft hij 
onder andere de geschiedenis van de 
Princenhaagse burgemeesters uitge-
zocht. Zijn weduwe Betty de Ruiter 
heeft toestemming gegeven deze in 
het wijkblad te publiceren. Zoveel ja-
ren later zijn er kleine aanpassingen in 
het script aangebracht.

Tot aan het eind van de 18de eeuw wordt 
Princenhage, toen nog De Hage geheten, 
bestuurd door een schout, schepenen en 
zeven gezworenen. Na de roerige tijden 
van de Bataafse Republiek en het Ko-
ninkrijk Holland wordt ons land ingelijfd 
bij Frankrijk. Holland wordt in 1809 deel 
van het keizerrijk en het bestuur wordt 
naar Frans voorbeeld ingericht.

Maire de Hage
Aan het hoofd van deze gemeente komt 
de ‘Maire de Hage’, de burgemeester van 
Hage. Maire Willem Frederic Graaf van 
Bylandt (1810-1813) woont op zijn land-
huis Mastland. Een statig buiten dat door 
de bevolking Kasteel Mastland genoemd 
wordt, aan de nog altijd bestaande Mast-
landdreef ten noorden van Prinsenbeek. 
Na de ‘bevrijding’ van De Hage in de-
cember 1813 door geallieerde troepen 
(Kozakken) keert hij niet terug als bur-
gemeester. Hij neemt opnieuw dienst in 
het Nederlandse leger en is onder meer 
betrokken bij de slag bij Waterloo en de 
Tiendaagse veldtocht. Enkele jaren na 
zijn overlijden (1851) verkoopt zijn we-
duwe het kasteel en het landgoed. Kort 
daarop wordt het landhuis gesloopt en 
het omliggende park gerooid.
 
Burgemeester A.G. van Schwarem 
(1814-1824)
In 1807 neemt de 28-jarige Adrien Gerard 
van Schwarem het ambt van gemeente-
secretaris over van zijn broer Hendrik. 
Van hem ook heeft hij de fijne kneepjes 
van het vak geleerd. Onder Van Bylandt is 
hij korte tijd adjoint maire, plaatsvervan-
gend burgemeester, en na diens vertrek 
wordt hij in 1814 de eerste ‘echte’ burge-
meester van de gemeente die voortaan 
als Princenhage bekend staat. 

Herberg De Zwaan
Van Schwarem woont in herberg De 
Zwaan op de hoek Haagsemarkt/Pastoor 
van Spaandonkstraat, het pand waar nu 
de HEMA is gevestigd. De familie Van 
Schwarem vestigt zich in 1792 aan de 

Haagsemarkt 23, dat Huize van Schwa-
rem werd genoemd. De familie Roobol 
heeft het pand omgedoopt in Princen-
poort. De eerder genoemde Hendrik van 
Schwarem blijft in huize Schwarem wo-
nen en roept het Princenhaagse notari-
aat weer in leven, dat was opgeheven in 

A.G. van Schwarem is de ‘Maire de Hage’
Door Helma Raaijmakers de rumoerige jaren rond de eeuwwisse-

ling. Zijn opvolgers, de notarissen Bode, 
Bossers, Esser, Bots, Van Arendonk en 
Dicou blijven kantoor houden in het dorp. 
Adrien van Schwarem overlijdt op 1 april 
1824 in zijn kamer in herberg De Zwaan.

kaarsen worden aangestoken voor een 
overleden kind.

Herdenking Martinuskerk
U bent van harte welkom om overleden 
kinderen te herdenken op zondag 13 
december om 18.30 uur in de St. Mar-
tinuskerk. De kerk is vanaf 18.15 uur 
geopend. We herdenken het kind dat zo 
gemist wordt en noemen de namen van 
onze kinderen. 

Wanneer u de naam van uw overleden 
kind genoemd wilt hebben, verzoeken 
we u vooraf de voor- en achternaam te 
vermelden. U kunt een mailtje sturen naar  
wereldlichtjesdagbreda@hotmail.nl.

De geschiedenis van de Princenhaagse burgemeesters toegelicht 
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Breda experimenteert 
met een burgerbegro-
ting en gunde het expe-
riment volgens wethou-
der Jeugd, Wonen en Wijken Patrick 
van Lunteren aan twee wijken waar 
de zaken goed op orde zijn: Princen-
hage en Prinsenbeek. De aftrap van 
Princenhage Begroot vond plaats on-
der grote belangstelling in De Dobbel-
steen op dinsdag 17 november. 

Breda Begroot is een experiment van de 
gemeente om de burgers zelf te laten be-
palen waar een deel van het geld van de 
gemeente naartoe gaat. Van Lunteren: 
“Wij vonden het nogal wat om te bepalen 
waar 600 miljoen euro aan moet worden 
uitgegeven. Dit college vindt, en met ons 
de gemeenteraad, dat de burgers deels 
ook zelf mogen bepalen waar het geld 
aan wordt uitgegeven. Vandaar dit expe-
riment. Het gebeurt op niet veel plaatsen 
en het is dus best uniek”. 

Uitleg en vragen
Er waren toch best veel vragen aan de 
wethouder en de aanwezige ambtena-
ren. Zij  legden uit dat het niet gaat om 
nieuwe of extra budgetten, maar om de 
mogelijkheid te bieden aan de bewoners 
om aan te geven waar zij het bestaande 
beschikbare geld aan zouden willen uit-
geven in Princenhage. Een groot aantal 
vragen kwam er toch wel op neer dat 

betrokkenen graag vooraf zouden weten 
waarvoor de gemeente sowieso al geld 
heeft gereserveerd. Dat bleek een lastig 
punt omdat er geen wijkbegrotingen zijn. 

Werkgroepen en wijkplannen
Er waren ook vragen hoe deze burgerbe-
groting zich verhoudt tot de werkgroepen 
van de wijkplannen. “Het zou fijn zijn als 
we vooraf ook weten welke plannen dat 
zijn, dan hoeven we dáár niet mee verder 
te gaan om dubbel werk te voorkomen, 
of we kunnen aansluiten”. 

Volgende keer gaan we dromen
De aanwezigen besloten dat “Princen-
hage” de volgende bijeenkomst graag 
wil gaan dromen. Dromen over hoe een 
mooier en beter Princenhage eruit ziet 
en wat daar voor nodig is. Daarmee ga-
ven ze aan dat de volgende bijeenkomst 
zonder de gemeente kan plaatsvinden. 
De derde bijeenkomst zal dan weer met 
gemeenteambtenaren zijn die helpen om 
de financiële gevolgen van de dromen 
(keuzes) inzichtelijk te maken. 

ALV Dorpsraad
Vanavond begint om 20.00 uur de Algeme-
ne Ledenvergadering van de Dorpsraad 
waarin ook aandacht wordt besteed aan 
Princenhage Begroot. Aanwezigen die na 
de vergadering alsnog willen deelnemen 
aan de tweede bijeenkomst zijn van har-
te welkom. Voor de tweede bijeenkomst 
wordt nog een datum gepland. Het Wijk-
blad zal daarover uitgebreid berichten.

Aftrap bijeenkomst burger-
begroting veelbelovend

Princenhage Begroot…

Door Armin Floren
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WHAT’SAPPENING?
What’s Appening is terug van weg-
geweest. Deze week een hele bijzon-
dere gast. Lize en Julian viel de eer 
te beurt om afgelopen zaterdag  nog 
voor de intocht in Princenhage een 
interview te houden met niemand min-
der dan Sinterklaas. 
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NIET VERGETEN!

DONDERDAG 26 
NOVEMBER

ALV DORPSRAAD

Om 20.00 uur begint op donderdag 26 
november de Algemene Ledenvergade-
ring van de Dorpsraad Princenhage in de 
Vlaamse Schuur van Gemeenschapshuis 
De Koe. Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd. Voor de agenda zie: www.
dorpsraadprincenhage.nl.

DONDERDAG 3 DECEMBER

VARIA-AVOND 
WESTERWIEK

De vierde speelavond voor de rik- en jo-
kercompetitie vindt plaats op donderdag 
3 december om 19.30 uur. De mensen 
die niet aan de competitie deelnemen 
gaan een mooie kerstversiering maken. 
Deze varia-avond in Westerwiek is spe-
ciaal voor vijftigplussers uit Westerpark 
en Tuinzigt. De zaal gaat om 19.00 uur 
open. Deelname  aan de rik- en joker-
competitie of de workshop bloemschik-
ken voor een kerstversiering kost E 2,50.

ZATERDAG 28 NOVEMBER

Van 12.00 tot 16.00 uur op zaterdag 28 
november kunt u weer tijdens de open 
inloop onder begeleiding van een des-
kundige uw kapotte huishoudelijke appa-
raten, kleding, horloges en fietsen laten 
repareren in het repaircafé in De Dobbel-
steen. De reparaties zijn gratis, behou-
dens onderdelen of materialen. Donaties 
om de kosten te dekken zijn welkom.

ZONDAG 29 NOVEMBER

GROEN-WIT 1

Groen-Wit 1 speelt op zondag 29 novem-
ber thuis tegen RSV uit Rucphen. De wed-
strijd begint om 14.30 uur en iedereen is 
welkom om het eerste team aan te komen 
moedigen.

VRIJDAG 4 DECEMBER

WANDEL EN MATCH BIJ
PRINCENHOF

Op vrijdag 4 december kun je om 10.00 uur ge-
zellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én 
een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91.

Sintmiddag

Wat was het weer een mooie Sintmiddag. Een ge-
weldige intocht met prachtige pieten, een sint met 

statuur en een dynamische dansact voor de kinderen. Ik 
vond dat de Pieten dit echt goed deden. Zij vulden met hun 

dans niet alleen de tijd van het wachten op de Goedheiligman. 
Nee, zij waren een absolute meerwaarde getuige de enthousiaste 

deelname van vele kinderen. 
Fijn ook dat de danspieten en kinderen worden opgevangen in een 
omheinde ruimte. Als op deze plek alleen kinderen rondlopen blijft 
het voor ouders en kinderen overzichtelijk. De kinderen kunnen 
zo heel dichtbij de plek komen waar het gebeurt en het geeft een 
gevoel van veiligheid.
Echter, tientallen ouders vonden het ook nodig zich in het kinder-
vak te begeven. Hierdoor was het overzicht en de lol voor mijn 
kind en dat van mijn buur er snel vanaf. Ze zagen niks, dat 
wil zeggen niet veel meer dan deinende billen van overbe-
zorgde ouders. Ik heb best lang naar het tafereel gekeken 
en me afgevraagd: Zouden deze mensen nou zelf echt 

niet door hebben dat het heel raar is dat ze daar 
staan?

Ron van Zundert

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

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 

via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dien 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn op re-

kening NL84 RABO 0142 4973 63.

 PRIKKERS

ZATERDAG 28 NOVEMBER

DORPSKWIS 
PRINCENHAGE

De 29e editie van de Dorpskwis Princen-
hage, georganiseerd door Stichting C.C. 
’t Aogje, vindt op zaterdag 28 november 
plaats. Teams uit het verenigingsleven of 
vriendenclubs strijden vanaf 20.00 uur in 
gemeenschapshuis de Koe. Iedereen is 
welkom om de teams aan te moedigen.

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

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
Alexandra Middendorp Ron van Zundert 
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 zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com

Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

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

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 29 november – 1e zondag van 
Advent.
De kerk begint haar nieuwe jaar met een 
periode van verwachting, de Advent: zij 
verwacht de komst van haar Heer. Die ver-
wachting wordt zichtbaar gemaakt in enkele 

symbolen: een paars antependium over de 
tafel en het branden van de eerste van de 
vier één adventskaarsen. Er is een Dienst 
van Woord en gebed waarin voorgaat ds. 
J.v.d.Zee-Vroegindeweij. Aanvang 10.00 
uur

Postzegels en kaarten sparen voor de 
zending
Al jarenlang worden er in het hele land door 
vele vrijwilligers postzegels en kaarten in-
gezameld voor het zendingswerk van Kerk 
in Actie. De ingezamelde postzegels en 
kaarten worden uitgezocht en vervolgens 
op beurzen, maar ook via Marktplaats ver-
kocht. Alle postzegels en enveloppen met 
een postzegel zijn welkom. Ook alle an-
sichtkaarten zijn gewild. Het belangrijkste is 
dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk 
zijn, zowel degene met als zonder postze-
gel. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en 
daarom extra gewenst. Bepaalde dubbele 

vouwkaarten leveren extra geld op, zoals 
(van):  Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rien 
Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, 
Unicef, Removos, Hartjeskaarten ‘Voor het 
kind’ (met hartje achterop) en geboorte-
kaartjes.  U kunt de postzegels en kaarten 
inleveren bij de Johanneskerk of bij Mieke 
Frankfoorder – Pottenbakkerstraat 51, 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 Meg-
gelen, tel. (06) 22 57 65 92.

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06) 22 57 65 92.

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

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
4813 BA Breda. 
Weekdagen: tussen 9.00 en 12.00 uur.
Tel. secretariaat 521 38 73. 
Website: www.nazarethparochie.nl 
E-mailadres: martinus@rkbredawest.nl 

MARTINUSKERK
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 
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 28/29 november. Eerste zondag 
van de Advent.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het Fran-
ciscuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Frans Brekelmans;  
Hannij Goossens (jrgt).
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