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Prins Babbelonius de Leste 

kende in carnavalsland. Alec werd dan 
ook door vele mensen getipt als nieuwe 
prins. En zo vreemd is dat niet. Alec is 
al jaren lid van C.C. ’t Aogje als Bielo-
per. Daar trompettert hij vrolijk mee. Niet 
voor niets dus dat in zijn titulatuur staat: 
Trompetter langs d’n Bieloop. Misschien 
is minder bekend dat onze nieuwe prins 
gitarist in hart en nieren is en niet geheel 
onverdienstelijk op alle grote podia in 
Nederland heeft gespeeld en moeiteloos 
Golden Earring- covers speelt. Die mu-
zikaliteit zal ‘m nog heel goed van pas 
komen. Een gemis voor de Bielopers is 
het echter zeker. Zij zullen hun trompettist 
node missen. 

Grote eer!
Al ruim een jaar geleden werd hij gepolst 
door de toenmalige voorzitter van C.C. 
’t Aogje Maarten van de Rijt: “Is dat niks 
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Le prince est mort, vive le prince

voor jou Alec… prins van ’t Aogje?” Dat 
moest Alec even laten bezinken, maar 
hij was er snel uit: “Wat een grote eer is 
dat…! Ik word graag de nieuwe prins van 
’t Aogje.” En zo geschiedde. Prins Bab-
belonius zal ons het komende carnaval 
voorgaan als leutvorst. We hopen niet 
dat er veel Babylonische spraakverwar-
ringen zullen zijn want dat duidt er door-
gaans op dat men door elkaar spreekt 
zonder naar elkaar te luisteren. Nee, we 
houden het erop dat deze nieuwe prins 
goed kan babbelen. En dat … heeft hij 
al lang bewezen. Ik zou zeggen: “Diejen 
mens kan babbelen als dun beste.”

We zijn het er volgens mij allemaal wel 
over eens dat Alec een perfecte keus 
is. Veel succes Alec, ongetwijfeld ben je 
een geweldige nieuwe prins van ’t Aogje.   

De vorige prins, prins 
Peer had de maximale 
houdbaarheidsdatum 
van drie jaar bereikt en 
dus wisten we dat er 
een nieuwe zou komen: Le prince est 
mort, vive le prince. Want er komt altijd 
weer een nieuwe. 

Maar wie oh wie zou het toch zijn? De 
speculaties waren niet van de lucht. C.C. 
’t Aogje gooide zelf met diverse publica-
ties wat olie op het vuur, onder andere 
met wat foto’s. De uiteindelijke nieuwe 
prins bleek hier ook gewoon tussen te 
zitten. Op zaterdagavond 7 november 
werd het bekend: Alec Lokhoff is de nieu-
we prins van het Aogje. Hij zal de naam 
‘prins Babbelonius de Leste’ dragen. 

Drukke Aogse Markt
Alec werd gepresenteerd op zaterdag-
avond 7 november op een bomvolle 
Haagsemarkt. Hierover zegt de nieuwe 
prins zelf: “Als ik het goed gezien heb 
was het hele halve Aogje uitgelopen 
naar de Mart”. Uit alle hoeken en gaten 
kwamen mensen met fakkels. Zij vorm-
den uiteindelijk een erehaag van café de 
Aogse Markt naar het Raadhuis. Met een 
masker op werd de prins door zijn joffers 
Marit en Neeltje naar de trappen van het 
raadhuis begeleid alwaar hij zich bekend 
maakte als prins Babbelonius de Leste. 

Muzikale prins
Alec Lokhoff is bepaald geen onbe-

Door Armin Floren

Prins Babbelonius de Leste presenteert zich als nieuwe prins carnaval van ’t Aogje.



In november organiseert de werkgroep 
Martinus pakkettenactie al weer voor de 
vijfde keer een inzameling van levens-
middelen in Princenhage. Op 14 novem-
ber bij de supermarkt van Albert Heijn en 
op 28 november bij de supermarkt van de 
Jumbo. Op die dagen worden klanten bij 
de ingang van de supermarkt gevraagd 
om naast hun eigen boodschappen een 
of meerdere extra artikelen te kopen en 
die te schenken aan de Martinus pakket-
ten actie.  

Martinus
De actie wordt op touw gezet door de 
Nazarethparochie en sluit aan bij de bij 
feestdag van Sint Maarten op 11 novem-
ber. Sint Maarten was die heilige die de 
helft van zijn mantel gaf aan een bede-
laar. Hij leerde ons te delen met mensen 
die het minder goed hebben dan wij.
De actie komt dan ook ten goede aan 
mensen en gezinnen in Breda-West die 
het arm hebben. Via onze contacten en 
een maatschappelijk netwerk heeft de 
werkgroep vele adressen verzameld 
waar mensen wonen die moeite hebben 
om rond te komen. Natuurlijk zorgen wij 

er goed voor dat alle adressen anoniem 
blijven.
 
Hoe het werkt?
Op beide zaterdagen staan er bij de su-
permarkt vrijwilligers klaar die u aan de 
actie herinneren. Daar helpen zij u een 
handje door u bij binnenkomst een klein 
briefje met suggesties te geven voor 
producten die erg gewenst zijn. U mag 
natuurlijk ook zelf bedenken wat u wilt 
schenken. Elk houdbaar product is wel-
kom. Ook iets lekkers, want Sinterklaas 
is immers in aantocht. Na het afrekenen 
kunt u de artikelen zelf in een speciale 
winkelwagen leggen. Vrijwilligers rijden 

Martinus pakketten actie
deze wagentjes naar het parochiecen-
trum bij de Martinuskerk. Van de inge-
zamelde artikelen stelt de werkgroep 
voedselpakketten samen. Die worden 
bezorgd bij mensen en gezinnen die het 
niet breed hebben. In de tassen die we 
gratis krijgen van de supermarkten.

Parochiecentrum
Natuurlijk zijn er mensen die op zaterdag 
geen boodschappen doen bij de super-
markten. Ook zij kunnen hun steentje bij-
dragen. Zij kunnen vanaf vandaag tot 28 
november hun boodschappen afgeven 
bij het Martinushuis (elke morgen door 
de week op Haagsemarkt 4). Ook kunnen 
de boodschappen afgegeven worden 
bij de kapel op de Heuvel (elke morgen 
door de week op Mgr. Nolensplein 10) of 
in het parochiesecretariaat van Effen (op 
vrijdagmorgen naast de kerk). 
Vorig jaar was de actie een succes. We 
hopen ook dit jaar met de feestdagen 
in het vooruitzicht weer veel mensen en 
gezinnen blij te maken. Doet u mee? Bij 
voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep Martinus pakketten actie, 
Nazarethparochie.

PAGINA 2   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

En weer wint Aogse 
Bluf het Mottomot

“Alleen hier in ’t Aogje want hier feesten we maar door”

en Frido Schrauwen kregen de carnava-
leske prijs én de derde plaats. De tweede 
plaats was ook voor nieuwkomers op het 
Mottomot: Wolfgang van de Goorbergh 
en Peter Dudok wonnen zilver. 

Winst voor Aogse Bluf
Maar zoals zo vaak ging Aogse Bluf er 
met de winst vandoor met het nummer 
“Zoiets ziede zelde”. 
Ronald Huismans zong het nummer met 
veel overtuiging en ook de melodie was 
erg pakkend. 

En dus zingt heel ’t Aogje tijdens carna-
val:
Ja zoiets ziede zelde, ja zomaar af en 
toe.  
Ge mot dus heel goed kijke ok al bend’un 
bietje moe.  
Ja ‘ zoiets ziede zelde ‘ , da komt zo vaak 
niet voor.  
Alleen hier in ‘t Aogje, want hier feesten 
we maar door.  

Er heerste de hele avond populair ge-
zegd ‘volle bak ambiance’, in de bijzon-
der drukke Vlaamse schuur. Juryvoor-
zitter Will Hense riep op tot nóg meer 
deelnemers en noemde als richtgetal 
acht deelnemende acts. Moet lukken…
toch?  

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

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Het aantal deelnemende 
acts aan het Mottomot, 
de  verkiezing voor het 
carnavalslied van ’t Aog-
je was met 100% toege-
nomen.  Er waren twee debutanten die 
het meteen heel erg goed deden en 
zelfs op het podium belandden. Maar 
het was nét niet goed genoeg voor de 
winst: Die ging wederom naar Aogse 
Bluf, dit jaar met Ronald Huismans als 
vocalist.  

De jury van het Mottomot bestond uit gro-
te namen: Cees Hoosemans (misschien 
wel het allergrootste carnavalsicoon van 
’t Aogje), Will Hense (voorzitter van de 
BCV) en Hein Lambregts (Trio zonder 
Jan en gedichtenschrijver). De presenta-
tie lag in handen van de auteur van dit 
artikel. Het was een drukke avond voor 
de Bielopers. Zij begeleidden maar liefst 
drie deelnemende acts. Ook de Bier-
magneten hadden twee optredens. 

Zanggroep de Vogeltjes debuteerde 
op het Mottomot met de Biermagneten. 
Deze afstammelingen van CV Simpel 
bestaande uit Denis Nuitermans, Menno 
Biezeveld, Corné Wijnings, Patrick Luijks 

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 
Oproep burgerbegroting: Denk mee over Princenhage!

sitief meedenken over waaraan het ge-
meentegeld besteed moet gaan worden: 
U heeft NU de kans. 

U bent van harte welkom in de Dobbel-
steen op dinsdag 17 november om 19.30 
uur om mee te doen!
Ook tijdens de algemene ledenverga-
dering van de Dorpsraad Princenhage 
op donderdag 26 november zal hieraan 
aandacht worden besteed.
of een glaasje fris.

Vorige week las u in ons 
wijkblad dat op 17 no-
vember in de Dobbel-
steen een bijeenkomst is 
over de burgerbegroting 
‘Princenhage begroot’. Dit is toch wel DE 
kans om actief mee te denken over de 
ontwikkeling van ons mooie dorp. Niet 
achteraf klagen dat de gemeente niet dit 
en niet dat …. maar vooraf actief en po-

Aogse Bluf wint mottomot Derde plaats voor de Vogeltjes

Door Armin Floren
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Aogenees 

De bloemetjes buiten zetten. Ik doe het 
graag, maar niet zo vaak als mijn over-
buren. Die zetten ze namelijk elke dag 
buiten, behalve op zondag. Ik heb het 
dan over Violien, een van de weinige 
zaken overigens die ook op maandag-
middag open zijn. Bakker Pol en drogist 
Wim zijn enkele andere, maar voor de 
rest lijkt ons dorp op maandag alsof het 
zondag is. Niks mis mee, want het is 
typerend voor een echt dorp dat zich 
onderscheidt van zomaar een wijk van 
de stad. Ik woon er nu ruim achttien 
jaar en oké: ik ben geboren Ginnekenees 

COLUMN en was het grootste deel van mijn leven 
(tot nu toe) een echte Bredanaor, maar 
ik voel me nu een echte Aogenees. 

Een typisch voorbeeld van hoe het in 
een dorp werkt: het is al weer een tijd-
je geleden, maar ik stond buiten te kij-
ken naar mijn brievenbus, waarvan de 
houten omlijsting na een schilderbeurt 
van de voorgevel tamelijk gescheurd 
was. Een man met een rollator sjokte  
langs, bleef even stil staan en gaf me 
een advies.  ‘Kom maandagmorgen naar 
de hobbyclub in de Dobbelsteen, dan 
maak ik een nieuwe omlijsting voor je, 
want zo ziet het er niet uit. Vraag maar 
naar Martin’, stelde hij zich nog voor. 
En hij sjokte verder. Natuurlijk ben ik 
de eerste maandag naar de Dobbelsteen 
getogen en daar was Martin volop bezig 
met het groen schilderen van een bankje 
voor een van zijn (achter)kleinkinderen, 
vermoed ik. 

Hij ging voor mij aan de slag met een 
plank, maar het zagen van een gleuf 
daarin ging hem een beetje te ver. 
Dorpsgenoot Marius hielp hem en even 
later had ik een nieuwe houten omlijs-
ting voor mijn brievenbus. Ze hebben 
daar bij de hobbyclub een potje waarin 
je een vrijwillige bijdrage kunt stoppen 
en gelukkig had ik een paar losse euro’s 
bij me. 

Maar Martin vond het ook maar niks 
dat er rond mijn brievenbus een paar 
voegen totaal uitgesleten waren en gaf 
een fantastische tip: ‘Ga met een plastic 
zakje ergens naar een bouw en vraag 
of ze er wat cement in doen. Kun je die 
scheuren mee dicht smeren.’ 
En dat is dus, zoals ik hierboven al 
schreef, ook precies wat een dorp onder-
scheidt van een wijk. 

Rosé Lokhoff

Op zaterdag 21 november kunnen we onbe-
schaamd gluren bij enkele Princenhaagse bu-
ren. Een aantal buurtgenoten stelt ’s morgens 
hun huis open om aan belangstellenden te 
vertellen wat hun ervaringen zijn met de ener-
giebesparende maatregelen die zij hebben getroffen.  

De donkere dagen komen er weer aan. Het koudere weer ligt op 
de loer. Op dit soort dagen voel je hoe comfortabel je eigen huis 
is en hoeveel energie dat kost. Alle reden dus om eens na te 
denken over het treffen van energiebesparende maatregelen in 
huis nog voor de winter goed en wel van start gaat. Denk hierbij 
aan zonnepanelen, ledverlichting, dakisolatie en infraroodver-
warming.

Open huis
Het idee van de openhuizenroute is simpel en doeltreffend. Bij 
verschillende buren kun je zien, horen en ervaren wat het ef-
fect is van de energiebesparende maatregelen op het milieu, 
de portemonnee en het wooncomfort. Vraag je je af hoelang het 
duurt voordat je een zonneboiler hebt terugverdiend? Ga langs 
bij de buren die dat hebben geïnstalleerd. Wil je weten of vloeri-
solatie echt zo aangenaam aanvoelt? Ga voelen bij degene die 
dat heeft aangelegd. Lijkt dakisolatie een heidens karwei waar 
je niet overheen ziet? Vraag het na. 

Energiemarkt Dobbelsteen
Na het gluren, ben je vanaf 14.00 uur welkom op de Energie-
markt in de Dobbelsteen. Hier kun je nog meer informatie inwin-
nen of meteen een offerte aanvragen bij leveranciers. Ook aan 
de kinderen is gedacht. Als de ouders hard nadenken over wat 
ze het liefst willen, doen de kinderen mee aan een knutselwed-

Energiebesparende ideeën opdoen 

Buren Gluren in Princenhage
Door Alexandra Middendorp strijd onder leiding van Hobbyclub Princenhage. Wie kan het 

mooiste, handigste en origineelste product maken van gerecy-
clede materialen? 

Aanmelden
Natuurlijk is het fijn als de gastheren en –vrouwen een beetje 
weten wie langs wil komen. Meld je even aan op www.buur-
kracht.nl/princenhage-ambachtenbuurt. Ook het programma is 
daar te vinden. Wil je meer informatie, dan kun je mailen naar 
duurzaamdorp@gmail.com.
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De Mastbosstraat
Straatnamen in Princenhage 

SNSM, haar remise, tevens Centrale 
Werkplaats. Met een Franse term werd 
dit de Depôt genoemd. Omstreeks de-
zelfde tijd werden hier enkele rijen kleine 
huisjes gebouwd, waarin veel personeel 
van de ZNSM onderdak vond. In 1934 
fuseerde de ZNSM met andere tram-
wegmaatschappijen tot de Brabantsche 
Buurtspoorwegen en Autodiensten, de 
BBA. In 1937 werden alle tramdiensten 
gestaakt. 

Tietaai
In de volksmond werd de Mastbosstraat 
wel de Tietaai genoemd. Deze bijnaam is 
afkomstig van Kee Tietaai, een winkelier-
ster die kippeneieren verkocht. Een tiet is 
een kip en een aai is een ei. Voorheen 
werd de straat Dreef genoemd, maar 

Voorheen werd deze straat de Dreef, 
de Mastbosweg, de Dorpse Dreef en 
in de volksmond de Tietaai genoemd. 
Bij Princenhaags raadsbesluit van 16 
februari 1972 werd definitief de naam 
Mastbosstraat gevestigd. 

Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd 
onderdeel uitgemaakt van een groter ge-
heel. Vóór 1646 maakte zij deel uit van de 
weg van Princenhage naar het Hout. In 
1646 werd hier de nieuwe dreef aange-
legd van het Mastbos naar het Liesbos. 
In 1811 werd dit deel van de dreef onder-
deel van de nieuwe Napoleonsweg.

Depôt
In 1890 bouwde de Zuid-Nederland-
sche Stoomtramweg Maatschappij, de 

‘Er staan bloemen op de ramen’ portretteert  Princenhaagse familie

Boek van Willem van Overbeek gepresenteerd

schoolmeester wordt getreden. 
Auteur Willem van Overbeek heeft in het 
fraai geïllustreerd boekwerk een schat 
aan familieverhalen en anekdotes ge-
bundeld, waarmee hij voor het nage-
slacht een vrije inkijk geeft in de familie 
Van Overbeek. Tegelijk schetst hij vanuit 
familieperspectief een historisch tijds-
beeld van Princenhage. Het kinderrijke 
onderwijzersgezin woonde aan de Heu-
velstraat, later het Heuvelplein, waar het 
leven van alledag allesbehalve saai en 
doorsnee was. Onderwijzer Gerard van 
Overbeek behoort immers in die tijd tot 
de notabelen van het dorp met al zijn 
verplichtingen en privileges, maar hij ligt 
tegelijk ook onder een vergrootglas.  

Naast zijn werk op de Sint Bernardus-
school werkte ‘Meester Van Overbeek’ 
als boekhouder keihard bij vele bedrij-

Tijdens een feestelijke en druk bezoch-
te familiereünie in restaurant Mirabelle 
in Princenhage, is gisteren officieel het 
boek ‘Er staan bloemen op de ramen’, 
gepresenteerd. Schrijver Willem van 
Overbeek (68), geboren en getogen in 
Princenhage, heeft in zijn boek een tref-
fend en voor velen herkenbaar portret 
geschilderd van het onderwijzersgezin 
dat iedereen in Princenhage kende en 
waarin hij als achtste telg opgroeide. 

De Bredase chroniqeuer en publicist Ri-
nie Maas kreeg uit handen van de auteur 
het eerste exemplaar uitgereikt. Dit ge-
beurde als eerbetoon voor het feit dat hij 
in 2007 het leven en werken van de vader 
van de schrijver ‘Meester van Overbeek’ 
belichtte en uitstippelde in een nostalgi-
sche wandeling door Princenhage waar-
mee in de voetsporen van deze markante 

kreeg in 1907 de huidige naam Mastbos-
straat, waarschijnlijk naar analogie van 
de reeds bestaande Liesbosstraat, die 
eveneens in 1907 bij Raadsbesluit van 
Princenhage  bevestigd werd.

Bron: De straten van Breda door 
Gerard Otten

Naschrift: Tot ver in de vorige eeuw was 
de melkfabriek St. Martinus beeldbepa-
lend voor de Mastbosstraat. Deze werd 
in 1980 afgebroken om plaats te maken 
voor het appartementengebouw op de 
hoek van de Flierstraat. Binnenkort zal 
jammer genoeg ook de remise het veld 
moeten ruimen. Hier worden woningen in 
de vrije sector gebouwd. 

ven in Princenhage en gaf hij Franse les 
aan de marechaussees in de Dr. Baten-
burglaan. Ze passeren allemaal de revue 
in het boek van Willem van Overbeek, die 
ook de buurt met zijn bewoners uittekent. 
Lief en leed en de luchtige en spraakma-
kende verhalen en anekdotes maken het 
boekje tot een kleinood dat de herinne-
ring aan deze markante familie in Prin-
cenhage levend houdt. En dat was nou 
net wat Willem van Overbeek met zijn 
boekje voor ogen had. 

‘Er staan bloemenop de ramen’.                                                                                                                                   
Auteur: Willem van Overbeek                                                                                                                                      
Grafische vormgeving en drukwerk-
bemiddeling: Studio Bakers, Breda.                                                                       
Het boek ligt ter inzage bij het Princen-
haags museum Haagweg 334 bis, Mul-
tiboek Princenhage Haagweg 435 en 
Bachman Haagse Markt 29. 
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Etna al 132 jaar een ijzersterk merk
Boeiende lezing in Princenhaags Museum

en een Etnafornuis, maar daarnaast ook 
een Etna-asbak, Etnaglazen en een Etna-
bloemenvaas. Maar wat misschien nog 
wel het meest de geur van Etna uitadem-
de was het pezige lijf van mijn opa zelf. 
Als mijn opa in de zomer in zijn hemd 
liep, zag je op zijn arm de littekens die 
hij had opgelopen in de ijzergieterij. Ze 
zagen eruit als rimpelige kuilen van wit-
vlees en konden eigenlijk altijd rekenen 
op mijn aandacht. Waarom? Dat weet ik 
nog steeds niet...

De familie Klep
De kiem van de Etna ligt aan de Haag-
dijk. Hier begint Cornelis Klep in 1865 
een ijzergieterij. Als Cornelis 4 jaar later 
overlijdt, neemt zijn vrouw Catharina het 
over. Twee zaken vallen op. Enerzijds 
groeit het bedrijf onder haar bewind ex-
plosief en anderzijds is het op zijn minst 
bijzonder te noemen dat een vrouw in 
deze tijd een industrieel bedrijf leidt. De 
Etna verhuist in 1883 naar de tramsingel, 
omdat deze locatie grenst aan het spoor 
en het water. De periode voor de oorlog 
is er één van voorspoed en groei voor 
de fabriek. Als Nederland in de Tweede 

Na het succes van de 
expositie Vincent Vin-
cent Vincent is het Prin-
cenhaags Museum weer 
teruggekeerd naar de fa-
briek. De tentoonstelling verbeeldt een 
tijd waarin Nederland nog beschikte 
over vele fabrieken. Er werden nog 
dingen gemaakt als chocolade, bier, 
kachels en brandblussers. De foto’s, 
teksten en voorwerpen zijn de stille 
getuigen van een roerig arbeidsverle-
den. Grote fabrieken als de CSM, Etna 
en Kwatta worden getoond, maar ook 
de kleinere fabrieken als het Jemme-
ke (preserven), Saval (brandblusser) 
en bierbrouwerij ‘de Koe’ krijgen een 
podium.

Als kleinzoon van een ijzergieter die zijn 
hele werkende leven aan de tramsingel 
heeft doorgebracht, was ik erg geïnte-
resseerd in de lezing van Hans Veels die 
afgelopen zondag in ons museum werd 
gegeven. In ons grootouderlijk huis had-
den we vanzelfsprekend een Etnakachel 

Door Ron van Zundert Wereldoorlog bezet wordt door de Duit-
sers, wil de bezetter dat de fabriek voor 
het Duitse leger gaat produceren. Door 
sabotage van de arbeiders zal dit echter 
nooit gebeuren.

Rampkoers 
Na de oorlog blijft de Etna maar groeien 
en in 1956 krijgt de fabriek het predicaat 
koninklijk. Deze bloei houdt aan tot het 
einde van de jaren zestig als maar liefst 90 
procent van de Nederlandse huishoudens 
‘een Etna’ in huis heeft. Omdat het bedrijf 
in de jaren 70 onvoldoende mee kan in de 
modernisering van de sector ontstaat er 
een grote overcapaciteit en raakt het be-
drijf op rampkoers. Het zal er uiteindelijk 
toe leiden dat de fabriek in 1983 verdwijnt 
uit Breda. Wat rest is onder andere een 
mooie expositie in het Princenhaags Mu-
seum die uw bezoek meer dan waard is. 

CD Presentatie The Party Captains en Sjansjee
Polonaiseparty Koe

ten al vele nummers uit zoals “Ik ben mijn 
worssie kwijt”, “Marjoretteles” en “Daar 
komt weer een pilsje aan”. Ook hun nieu-
we single zal er een oer-Hollands feest-
nummer worden waarom gedanst en ge-
zongen kan worden. 
Albert van Benthem bekent als zanger 
Fonske van de KPN TV Commercial ‘’nie 
prate en nie zinge nie’’. Bracht bekende 
hits als: ‘’Viva Casanova’’, ‘’Viva Vogeltje’’ 
en ‘’De Hoedjesdans’’. 
Tim Schalkx is bekend van de hits ‘’Bub-
belbad’’, ‘’1,2 Hoppakee’’, ‘’Leve de 
Apres-ski’’ en ‘’Laila’’. 
Duo Knotsgek is het feest duo uit Tilburg. 
Scoorde met hun feesthit ‘’Die Alpenknot-
sen’’ een echte kraker! Daarnaast maak-

Carnaval 2016 is al begin februari dus 
komen alle artiesten voor de kerst al met 
hun carnavalslied 2016 uit. Op zaterdag 
12 december vindt daarom de Polonai-
se Party plaats in gemeenschapshuis De 
Koe. Tijdens de Polonaise Party zullen 
de officiële CD presentaties zijn van de 
The Party Captains en Sjansjee maar ook 
de andere artiesten laten hun carnavals-
nummer 2016 ten gehore brengen.
Er zijn deze avond optredens van:
The Party Captains hadden met carna-
val 2015 het nummer “van top tot teen” 
en zongen in 2014 het nieuwe “Baronie 
TV-lied”. Met hun carnavalsnummer 2016 
gaan ze vast weer goed scoren. 
Met Sjansjee is het altijd feest. Ze brach-

ten zij hits als ‘’We gaan er tegenaan’’, 
‘’Zij is te mooi’’ & ‘’Op de lange latten’’. 
Johnny Purple scoorde met carnaval 
2015 een fantastische carnavals hit met 
‘’een Porseleinen Pony’’. Daarnaast is hij 
een ware feestact met hits als ‘’Een geit in 
het Café’’, ‘’Blozen van mijn Lederhose’’ 
& ‘’Op m’n gemak in m’n nieuwe huispak’’
Wil je dus goed voorbereid zijn op car-
naval 2016 dan mag je deze avond niet 
missen. Kaarten zijn te reserveren via 
info@sgap.nl en kosten slechts e   5. De 
aanvang van de polonaise party is 12 
december om 20.30 uur, zaal open om 
20.00 uur. 

Zorg dat je erbij bent!

Fonske
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NIET VERGETEN!

EXPOSITIE KUNSTSCHILDER 
THEO VAN BOXTEL 
IN MEDICENTRUM 

PRINCENHAGE

Schilder Theo van Boxtel toont de ko-
mende maanden in het Medicentrum 
twaalf van zijn werken. Theo heeft o.a. ja-
renlang les gehad van de Bredase kunst-
schilder Jan Michielsen en volgde de op-
leiding modeltekenen aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk. Het 
Medicentrum aan de Wethouder van Ha-
perenstraat 36 is open op maandag t/m 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en ieder-
een is welkom om er (gratis) een kijkje 
te nemen.

15 NOVEMBER 
LEZING BIJ ZUYLEN 

UITVAARTBERZORGING

Op deze zondag bent u om 14.00 uur van 
harte welkom bij de lezing van Else-Ma-
rie van den Eerenbeemt (Tuinzigtlaan 11, 
Breda). Zij schreef het boek ‘Wie krijgt de 
gouden armband van moeder?’ en gaat 
in op familierelaties. Verlies, rouw en 
het verdelen van de erfenis vormen een 
emotioneel levensfeit waarmee iedereen 
onherroepelijk wordt geconfronteerd. 
Meer informatie of gratis aanmelden kan 
via www.zuylen.nl/lezingencyclus.

ZATERDAG 14 NOVEMBER 
INLEVEREN KLEURPLAAT 

VINCENT VAN GOGH

Je kunt nog net je kleurplaat van Vincent 
van Gogh inleveren bij MultiBoek op de 
Haagweg 435. Zaterdag 14 november is 
de allerlaatste dag! Bij inlevering krijg je 
een kleinigheidje en wie weet... word jij 
wel de winnaar van de grote prijs. 

ZONDAG 15 NOVEMBER 
VOGELBEURS SIVO

Van 9.00 tot 12.00 uur is er een vogel-
beurs in café Heuvelzicht, Heuvelstraat 
144. U bent van harte welkom op deze 
gezellige vogelbeurs. Tot zondag, vogel-
vereniging Sivo..

GRENSGEVALLEN, UITWIS-
SELCONCERT IN HET HUIS 

VAN DE HEUVEL
Op zondag 15 november klinkt er blaas-
muziek in het Huis van de Heuvel! Twee 
harmonieorkesten slaan de handen ineen 
voor een muzikale middag met een inter-
nationale uitstraling. Koninklijke Harmonie 
Cecilia Princenhage ontvangt namelijk 
Koninklijke Harmonie De Nachtegaal uit 
Ranst (B). 
Na het concert is er gelegenheid om met 
een hapje en een drankje nog na te bor-
relen, bij te kletsen en – wie weet- flauwe 
(Belgen)moppen te vertellen. Aanvang 
van het concert is om 14.00 uur en de 
toegang is gratis.

 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.

WOENDAG 18 NOVEMBER 
GROTE BINGO IN 

WESTERWIEK

Is er om 14.00 uur in Westerwiek, Argus-
vlinder 298 een bingo. Er zijn acht rondes 
voor E 6,00 en een koopronde voor E 1. 
Na afloop is er friet. Iedereen is welkom. 
Inlichtingen: Jan Verstraeten (06) 53 97 
85 71.

VRIJDAG 27 NOVEMBER 
THEMAMAALTIJD 

PRINCENHOF

Vrijdag 27 november bent u welkom om 
samen te genieten van een driegangen-
menu. Aanvang 17.30 uur. Kosten E 
12,50 (BredaPas E 10). Inschrijven 18 
November vanaf 13.30 uur. Princenhof, 
Princentuin 1, tel. 530 97 91.

VRIJDAG 20 NOVEMBER 
WANDEL EN MATCH BIJ 

PRINCENHOF

Op vrijdag 20 november kun je om 10.00 
uur een gezellig uurtje wandelen, voor 
frisse lucht en een praatje. Prinsenhof, 
Princentuin 1, tel. 530 97 91.
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Dreef 5

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
4813 BA, tel 521 38 73. 
Op weekdagen bereikbaar tussen 9.00 en 
12.00 uur. 
Website: www.nazarethparochie.nl en 
emailadres: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-

MARTINUSKERK 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 14/15 november. 33ste zondag 
door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye.  Het Mar-
tinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Cor Brouwers-van Ha-
peren; Dina Oomen-Mertens; Harrij Rops; 
Toon Marijnissen (namens de buren)

Aanmelding Eerste Communie 2016
Na de herfstvakantie hebben de leerlingen 
van groep vier van de basisscholen in de 

Nazarethparochie een uitnodiging gekre-
gen voor de Eerste Communie. Deze zijn 
via de scholen verspreid. De Eerste Com-
munie wordt gevierd in de Martinuskerk 
op zondag 10 april om 10.00 uur. Bij veel 
aanmeldingen zal er op zaterdag 9 april 
om 10.00 uur een extra viering zijn. Mocht u 
geen uitnodiging en aanmeldingsformulier 
hebben ontvangen, dan liggen deze op het 
secretariaat voor u klaar. Uw kind kan de 
Eerste Communie doen als hij/zij in groep 
4 zit. Als uw kind in een andere groep zit, 
dan is deelname mogelijk als uw kind op 
de dag van de Eerste Communie de leef-
tijd van 8 jaar heeft bereikt. Tot slot: wij ver-
zoeken u om uw kind zo spoedig mogelijk 
aan te melden. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Henny Spooren-Schaart, 
contactpastor Eerste Communie, tel. 521 
38 73.
.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 15 november
Dienst van Schrift en Tafel waarin ds. Ton Los 
voor zal gaan. Aanvang 10.00 uur. 

Kerkdienst 22 november - laatste zondag 
kerkelijk jaar
Traditioneel gedenken wij op deze zondag 
in de dienst de overledenen van het afge-
lopen kerkelijk jaar. Hun namen worden dan 
genoemd. Heeft u iemand verloren die u 
graag wilt gedenken te midden van de ge-
meente - óók al was deze persoon geen lid 
van onze gemeente - geef dit dan voor za-
terdag 21 november door aan Mieke Frank-
foorder, tel. 514 65 23.

Inloopochtenden Annahuis: 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen 
van 09.30 tot 12:00 uur. De Straatraad komt 
bijeen op woensdagmorgen van 09.30 tot 
11.30 uur. Meer informatie vindt u op www.
annahuis.nl en www.straatkrantbreda.nl

Huis- en zie¬ken¬bezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 

in uw omgeving, kunt u contact opnemen 
met de wijkpredikant ds. Saskia van Megge-
len, tel. (06) 22 57 65 92.

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

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