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De passie van Rik De Witte: beeldhouwen
cursus houtsnijwerk gevolgd en werd 
daar de basis gelegd voor wat mijn ech-
te passie, het bewerken van ruwe harde 
steen, zou worden. Je ziet dat het niet 
‘zomaar’ stenen zijn. Meestal koop ik 
ruwe stenen in de handel, maar zoek ook 
stenen in rivierbeddingen en steengroe-
ven in Frankrijk en Spanje. Ik prijs me ge-
lukkig dat ik in 2006 aan mijn passie kon 
beginnen in het atelier van de beeldhou-
wers Jos en Maria Hamann in Rijsber-
gen. Nog steeds ben ik daar twee dagen 
per week ‘aan het werk’.” 

Inspiratie 
“Mijn inspiratie put ik uit verschillende 
vormen, zoals bijvoorbeeld schelpen en 
planten uit zee. Voor alles houd ik vooral 
van ronde vormen, die door het werken 
van diamantslijpstenen verkregen kun-
nen worden. Jos en Maria Hamann heb-
ben mij vanaf dag één zodanig geadvi-
seerd, gesteund en gestimuleerd, dat 
ik nog steeds heel veel voldoening put 
uit het werken met verschillende, soms 
moeilijk te polijsten, steensoorten. Door 
anderen wordt dat soms gezien als een 
door mij zelf opgelegde straf. De dra-
gers van de beelden zijn voor mij even-
eens belangrijk en het bezorgt mij soms 
hoofdbrekens om een geschikte sokkel 
voor een beeld te maken.”

‘Gewilde’ beelden
Door de jaren heen heeft Rik De Witte 
verscheidene tentoonstellingen gehad 
over zijn werk. Deze keer is dat voor de 
derde keer in het voormalig raadhuis van 
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27 beelden tentoongesteld in voormalig raadhuis 

Princenhage, waar 27 grote en kleine 
beelden van Rik te zien zijn. Dat zijn beel-
den ‘gewild’ zijn, bewijst het feit dat er de 
afgelopen tien jaar al negentig beelden 
van eigenaar zijn gewisseld.

Verloting van een beeld op de tentoon-
stelling
Evenals voorgaande keren wordt er on-
der de bezoekers van de tentoonstelling 
op 11, 12 en 13 december een beeld 
verloot. U schrijft uw naam en/of tele-
foonnummer op een briefje waardoor 
u wellicht de gelukkige winnaar wordt 
van een van Rik’s beelden. Meer info:  
www.rikinbeeld.nl.

Voor de derde keer ex-
poseert Rik De Witte zijn 
werken in het voormalig 
raadhuis in Princenha-
ge. Dit jaar kunt u op 11, 
12 en 13 december de tentoonstelling 
bezoeken.

Rik De Witte, in 1942 geboren in Diest 
(België) is voor velen intussen een be-
kende Princenhagenaar en kunstenaar. 
Rik was in zijn werkzame leven schei-
kundige bij verschillende vestigingen 
van DSM, waardoor hij de hele wereld 
‘bereisde’. Na zijn pensionering vond hij 
niet zo gauw een weg om zijn vrije tijd 
in te vullen, al was het alsnog lezen van 
talloze boeken een goed begin. 

Cursus houtsnijwerk
“Toch heb ik voor mijn pensioen al een 

Door Helma Raaijmakers



In de vorige publicatie 
over de burgemeesters 
in Princenhage werd ver-
meld dat Van Schwarem 
de eerste burgemeester 
was van 1814 tot 1824. Hij werd opge-
volgd door de 55-jarige Bredanaar Ge-
rardus Cornelis Luysterburgh, die van 
1824 tot 1834 burgemeester was. 

Princenhage was destijds een van de 
grootste plattelandsgemeentes van ons 
land. Princenhage strekte zich uit van 
de Vloeiweide en de Galdersche Hei-
de in het zuiden, tot de Mark met het 
Nieuwveer (de plaats waar de huidige 
A16 de rivier kruist) in het noorden, en 
van het Liesbos in het Westen tot en met 
de Haagse Beemden en de huidige Ba-
ronielaan in het oosten. Er waren twee 
kernen, Beek (het huidige Prinsenbeek), 
een akkerdorp met 100 huizen, en Prin-

cenhage, waar de bebouwing zich con-
centreerde rond de Markt, met raadhuis 
en kerk en daaromheen meer bebouwing 
dan in Beek. 

Buurtschappen
Verspreid over de hele gemeente lig-
gen buurtschappen als Overa, Westrik, 
Overveld, Heilaar, Lies, Vuchtschoot, 
Boeimeer en Gageldonk. De grote ver-
dienste van Luysterburgh was dat hij 
de hopeloos achtergebleven situatie bij 
de gemeentelijke brandweer in Princen-
hage verbeterde. Hij ging zich dan ook 
snel na zijn benoeming bezighouden met 
‘het weren en blussen van brand’. Een 
uitgebreide reorganisatie volgde met als 
resultaat dat het korps uit Princenhage 
voortaan uit tachtig man bestond, met 
een strenge taakverdeling. In september 
1827 worden deze vernieuwingen in de 
gemeenteraad vastgesteld.  Enkele jaren 
daarna, in 1829, werd de nieuwe school 
aan de Dreef, de Oude Kasten (nu Mid-

Door Helma Raaijmakers

G.C. LUYSTERBURGH (1824-1843)

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

glas NV), in gebruik genomen. Gerardus 
Luysterburgh was gehuwd met vrouwe 
Ester Constantia de Roos. Zijn beroep 
was chirurgijn en burgemeester. Hij over-
leed in Princenhage op 12 juli 1857, 98 
jaar oud.

Besluit B&W tot straatnaam
Evenals andere burgemeesters die in 
Princenhage een straatnaam kregen, 
werd op 11 juli 2006 door B&W besloten 
dat ook een straat naar burgemeester 
Luysterburgh genoemd zal worden. De 
ingang van de Burgemeester Luyster-
burghstraat is aan de Doelen (t/o Boe-
renbond). Nu is daar nog het zicht op de 
remise, die op korte termijn zal worden 
gesloopt om plaats te maken voor nieuw-
bouw.

Bronnen: Adriaan van Beek en Gerard 
Otten

Beeldmerken in Princenhage
het nog ovenverse logo van bakkerij   
Pol van den Bogaert.

Het is 1921 als bakker Cees van den 
Bogaert zijn bakkerij vanuit Prinsenbeek 
voortzet in Princenhage. Jaren later zou 
zijn zoon Pol de bakkerij overnemen. “Het 
logo dat we nu hebben is eigenlijk sterk 
afgeleid van het logo dat opa Pol had”, 
vertelt kleinzoon en bakker Paul van de 
Bogaert. “We hebben jarenlang gebruik-
gemaakt van het beeldmerk van het ech-
te bakkersgilde. Dat paste toen zeker bij 
ons. Maar we wilden niet meer aan dat 

logo vastzitten. 
Vooral omdat we 
zo veel meer te 
bieden hebben.”

Uitstraling
“Wat mij betreft 
roept ons nieuwe 
logo een gevoel 
op dat zich laat 
samenvatten in 
drie woorden: 
plezier, ambach-
telijkheid en his-
torie. In de kleur 
van het logo zie 
je de sfeer en 
het plezier. De 

Een beeldmerk of logo 
is een grafische uiting 
van een bedrijf- of pro-
ductnaam. Het woord 
logo is verre van Prin-
cenhaags, maar vindt zijn oorsprong 
in het Grieks en betekent ‘woord’. 
Uiteraard uiten winkels, bedrijven en 
andere organisaties in Princenhage 
zich ook met behulp van hun logo. 
Het Wijkblad is benieuwd naar de ver-
halen achter de Princenhaagse logo’s 
en ging op onderzoek uit. Deze week 

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s

Door Ron van Zundert

DE BURGEMEESTERS VAN PRINCENHAGE

letters en lijnen raken direct de historie 
van de bakkerij en ademen een zekere 
ambachtelijkheid uit”, aldus bakker Paul. 
Door het gebruik van de zwarte en grij-
ze lijnen heeft het logo ook duidelijk een 
eigentijds karakter. Het maakt het beeld 
strak. Anderzijds past het logo helemaal 
in het straatbeeld van de oude en karak-
teristieke Haagsemarkt. “Deze band met 
de Haagsemarkt vonden wij echt belang-
rijk. Verder ben ik gewoon blij dat het 
logo laat zien wie wij zijn: Bakker Pol.”
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Petra van de Laar over stervens-
begeleiding en rouwverwerking

“Je kind… verlies je nooit”

Soms ontvangt de re-
dactie mailtjes die op-
vallen. Zo ook het mailtje 
van de Princenhaagse 
Petra van de Laar, die schrijft dat ze is 
gestart met haar eigen bedrijf Ik ver-
lies je nooit. “Ik bied stervensbege-
leiding voor kinderen en hun gezin en 
rouwverwerking voor ouders, broers 
en zussen.” Ik maak een afspraak en 
word getrakteerd op een bijzonder ge-
sprek: een zwaar onderwerp dat Petra 
licht benadert.

In 1997 overleed de toen 2-jarige Pelle, 
zoontje van Petra en haar man Leon en 
tweelingbroer van Joppe. Niemand in het 
ziekenhuis had oog voor hen als ouders. 
Alle zorg ging uit naar Pelle. “Niemand 
vroeg aan ons hoe het met ons ging, of 
we het wel redden samen en hoe het 
met Joppe ging” vertelt Petra. Vanuit dat 
gemis en als ervaringsdeskundige is ze 
zich gaan specialiseren in dit bijzondere 
werk.

Waar bestaat je werk uit?
“Ik zit aan tafel met de cliënten en be-
spreek hoe het met ze gaat: of de dage-
lijkse (huishoudelijke) beslommeringen 
lopen of niet. Ik bespreek of ze mensen 
in hun omgeving hebben die kunnen 
helpen met een kind naar school bren-
gen als jij weer in het ziekenhuis zit. Ik 
bespreek ook de emotionele kant: Kun je 
als partners nog praten met elkaar? Er is 
vaak een groot verschil in communicatie 
tussen mannen en vrouwen in dit soort 
ingrijpende gebeurtenissen. ”

Kun je de dood van je kind wel verwer-
ken?
Petra vindt van wel: “Ik ervaar mijn leven 

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

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

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

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

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

Petra van de Laar begeleidt ouders wiens kind is overleden

Door Alexandra 
Middendorp weer als heel zinvol. Dat gun ik anderen 

ook en daarmee wil ik hen helpen met 
heel mijn hart en ziel. Je blijft namelijk 
altijd verbonden met je overleden kind.”

Hoe gaan ouders van een overleden 
kind om met de feestdagen?
“Dat is heel verschillend”, vertelt Petra. 
“Sommigen krijgen veel warmte vanuit 
hun omgeving, anderen doen wat van 
ze wordt verwacht. Soms wordt verwacht 
dat je gezellig aanschuift aan de kerstdis 
en dat doe je dan maar. Voor de meesten 
zijn de feestdagen ingewikkeld en extra 
pijnlijk. Je wordt herinnerd aan datgene 
wat er niet meer is.” Haar advies is dan 
ook om extra aandacht aan jezelf en je 
verdriet te geven.

Extra aandacht
Die extra aandacht geeft Petra aan zich-
zelf, haar lotgenoten en haar cliënten 
door op Wereldlichtjesdag een bijzonde-
re bijeenkomst te organiseren. Op zon-
dag 13 december om 19.00 uur draait 
Petra mooie muziek in de Chocolate 
Company, Ginnekenstraat 153, en steekt 
ze licht aan voor haar overleden zoontje 
en alle andere kinderen. Iedereen is wel-
kom. “Ik hoop dat ik daarmee het leven 
van ouders die een kind hebben verloren 
wat lichter kan maken.”

Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag in december vindt 
wereldwijd Wereldlichtjesdag plaats. Om 
19.00 uur lokale tijd steken mensen over 
de hele wereld kaarsjes aan ter nage-
dachtenis van overleden kinderen. Het 
aansteken van kaarsen maakt het leven 
van ouders die een kind hebben verloren 
letterlijk wat lichter. 
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De Gelukkige Klas 

Met de ogen van een leraar las ik ooit 
het fantastische boek ‘De Gelukkige Klas’ 
van Theo Thijssen. Het boek gaat over de 
Nederlandse schoolmeester - Meester Staal 
- in het Amsterdam van de jaren ’20. De 
kinderen in zijn klas hebben het in deze 
crisisjaren niet breed. Dat geldt ook voor 
de armoedige en viezige Hendrika Klaver. 
Ze is op een goede dag jarig is en legt 
haar traktatie van chocoladeflikjes bij de 
meester op zijn bureau. De koekjes zijn 
vies, stinken en zullen zonder tactvol han-
delen van de meester op veel afkeuring 

COLUMN stuiten. Meester Staal neemt ‘stiekem’ 
doch zeer opzichtig een hapje en laat zijn 
verrukking dusdanig blijken dat elke wal-
ging van de kinderen later uitgesloten is.

In mijn eigen klas hebben we afgelopen 
vrijdag het Sintfeest gevierd. De kinderen 
in mijn groep zijn gemiddeld 8 jaar oud 
en net als bij geloven in God is geloven in 
Sinterklaas iets wat veelvormig is. Er zijn 
drie soorten gelovigen. De gelovigen, de 
ongelovigen en zij die alleen in de cadeaus 
geloven. Deze diversiteit maakt dat wij de 
kinderen in groep 5 surprises voor elkaar 
laten maken. De uitleg en begeleiding van 
dit tijdrovende fenomeen vraagt geduld en 
een bepaalde mate van pedagogisch han-
delen die doet denken aan meester Staal. 
Met het kind uit een andere cultuur gaan 
we zitten om duidelijk af te spreken wat 
er gemaakt wordt. Eventueel geven we 
wat materialen mee. Het taalzwakke kind 
krijgt gedichtbegeleiding. Speciaal voor de 
drukke kinderen - dat zijn er best wat in 

deze periode - neem ik meerdere malen de 
Grote Dag door. Uiteraard voorzien van 
pictogrammen en tekeningen. Voor het 
beelddenkende kind leg ik het niet alleen 
hoorbaar uit, maar teken ik wat er precies 
verwacht wordt op de dag des surprises. 
Overigens is dit geen uitzonderlijk leer-
krachtgedrag, mijn collega’s doen precies 
hetzelfde.

Het feest in mijn klas is overigens fantas-
tisch verlopen. Iedereen had dit jaar zelfs 
een surprise. Iets wat bepaald niet van-
zelfsprekend is. Elk jaar is er wel een klas 
waar juffen, meesters of moeders tijdens 
de intocht nog snel een gitaar of paard in 
elkaar knutselen. In onze groep niet dus. 
De kinderen zijn het sinterklaasweekend 
ingegaan als een gelukkige klas.

Ron van Zundert

Wie in de avonduren een wandeling maakt 
van de Haagweg naar de Haagsemarkt ziet 
zijn tocht belicht worden op een wijze die stijl-
vol genoemd mag worden. Door de schitte-
ring van de kerstverlichting komen de panden 
op de Haagsemarkt nu nog beter tot zijn recht. Sterker nog: 
de nietsvermoedende passant zal bij het zien van dit uitbun-
dige licht even halt houden en constateren dat Princenhage 
al echt fonkelt.

Deze fonkeling moet zijn hoogtepunt kennen op zaterdag 12 
december. Dan organiseert SEP op de Haagsemarkt ‘Princen-
hage Fonkelt’. “De voorbereiding verloopt voorspoedig”, vertelt 
voorzitter Maikel van Oosterhout. “We hebben een team dat 
goed op elkaar is ingespeeld. Je merkt dat iedereen zijn verant-
woordelijkheid neemt en omdat we dit jaar bewust voor een wat 
kleinere en intiemere opzet hebben gekozen zitten we lekker op 
schema”, blikt Maikel vooruit.

Voor jong en oud
Deze editie van ‘Princenhage Fonkelt’ is een traktatie voor jong 
en oud. Kinderen kunnen op een barbecue brood bakken of 
marshmallows verwarmen. Het optreden van de Banoli’s, wat 
later op de avond, is meer gericht op de volwassenen. Het 
Meemaaktheater en de winterspelletjes zullen voor zowel vol-
wassenen als kinderen erg plezierig zijn. “Persoonlijk kijk ik erg 
uit naar de ballonnen die we gaan uitdelen. Als de kinderen de 
voorstelling hebben gezien krijgen ze van ons een ballon met 
een led-lampje om mee naar huis te nemen. Dit zal vast veel 
stralende gezichten opleveren”, aldus de voorzitter.

Vrijwilligers
Uiteraard kan een evenement als dit niet bestaan zonder vrij-
willigers. Om deze avond mogelijk te maken zijn dertig mensen 
actief. Ook hier gaat het om jong en oud. Zo heeft SEP de hulp 
van de jongens van het NAC Street Leagueteam Princenhage. 

Princenhage Fonkelt voor jong en oud
Door Ron van Zundert Er is dit jaar ook een meisjesteam dat namens Princenhage 

deelneemt aan de NAC Ladies Street League. Ook zij zullen 
hun bijdrage leveren aan ‘Princenhage Fonkelt’. “We gaan er 
een gezellige avond voor het hele gezin van maken. Gezien het 
programma gaat dit zeker lukken. Iedereen die toe is aan een 
fonkelend sfeertje is in ieder geval van harte welkom.”

Programma Princenhage Fonkelt

18.00 uur Winterspelletjes voor jong en oud
18.30 uur Opening; ontsteken lampen kerstboom
19.00 uur Meemaaktheater “Vuurkoning Vrek”
20.00 uur Uitdelen led-ballonnen
20.30 uur Muziek: optreden van de Banoli’s
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Laatste keer: Terug naar de fabriek

Zondag 13 december kunt u voor het 
laatst gaan kijken naar de expositie 
‘Terug naar de fabriek’ in het Princen-
haags Museum. Dit is een tentoonstel-
ling over de ontwikkeling van de in-
dustrie op Princenhaags grondgebied 
tussen 1870 en 1935. 

De tententoonstelling geeft een kijkje in 
de keuken van de Princenhaagse indus-
trieën die hier ontstonden: Etna, HKI, Sui-
kerfabriek, Kwatta, Saval en Jamfabriek 
Princenhage. Zo is een reclamefilmpje 
van de Etna te zien uit 1929. Van timmer-

fabriek Brekelmans is nog een bijzonde-
re advertentie toegevoegd. Daarin wordt 
gevraagd om kapotte klompen ter repa-
ratie aan te bieden. Die kunnen bij een 
groot aantal adressen worden ingeleverd 
onder het motto: Laat nu uw klompen re-
pareren. Uiteraard zijn ook veel foto’s en 
producten te zien van de fabrieken die in 
Princenhage waren gevestigd.

Het Princenhaags Museum, Haagweg 
334bis, is 13 december open van 13.00 
tot 17.00 uur.

WHAT’SAPPENING?
Deze week in What’s Appening Meike en 
Sepp Bocken uit groep 8 en 6 van basis-
school Sinte Maerte. Zij gingen – zonder dat 
ze dit vooraf zelf wisten -  op 5 december in 
gesprek met een goede vriendin van Sinter-
klaas, Jill Dun van snoepwinkel Holly Jolly. 
Het werd een heerlijk gesprek. 

Kerstkleuren met Koninklijke Harmonie Cecilia
Op zaterdag 19 december om 20.30 uur 
geeft de Koninklijke Harmonie Cecilia 
Princenhage onder leiding van Geert 
Schrijvers een sfeervol kerstconcert in 
de Martinuskerk. Samen met de Rus-
sische orgelsoliste Jelena Bazova en 
het Koperensemble Delft Brass  zorgt 
de Harmonie Cecilia ervoor dat de laat-
ste donkere zaterdagavond voor Kerst 
muzikaal wordt ingekleurd met een 
concert getiteld Kerstkleuren.

Met werken van Saint Saens, Bernstein, 
Rimsky-Korsakoff en Gjeilo schildert de 
Harmonie een prachtig muzikaal kleu-
renpalet. De derde symfonie van Saint 
Saens zal ongetwijfeld bekend in de 
oren klinken. Het nummer ‘If I had Words’ 
uit 1977 van Scott Fitzgerald & Yvonne 
Keeley gebruikt dezelfde melodie.

Orgelsoliste Jelena Bazova
Dit stuk van Saint Saens wordt door de 
orgelsoliste Jelena Bazova ten geho-
re gebracht. Jelena studeerde aan het 
staatsconservatorium van Kazan (Rus-
land) waar ze bekroond werd met de Prix 
d’Excellence. Tegenwoordig is zij piano-
docente aan het Fontys Conservatorium 
in Tilburg.

Koperensemble Delft Brass
Ook het koperensemble van de Konink-
lijke Harmoniekapel Delft speelt mee met 
Kerstkleuren. Deze zeven jonge gepas-
sioneerde amateurmuzikanten vormen 
sinds 2013 het ensemble Delft Brass. 
Ze spelen van klassiek tot swing en van 
plechtig tot polka.

Kerststemming
Kom alvast in kerststemming met dit 
sfeervolle concert op zaterdagavond 19 
december. De deuren van de Martinus-
kerk gaan om 20.15 uur open. Het con-
cert start om 20.30 uur. Toegangskaarten 
zijn € 10 per stuk en zijn te koop bij dro-
gisterij Brocks, Bachman en bij de leden 
van Harmonie Cecilia.

Princenhaags Museum

Kerstconcert in Martinuskerk
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B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA
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CD presentatie van The Party Captains

Op zaterdagavond 12 december is de CD pre-
sentatie van The Party Captains in de Koe. 
The Party Captains bestaat uit het duo Mitch 
Kerstens en Princenhagenaar Tommy Lips. 
Tijdens carnaval 2015 scoorden zij een gigan-
tische hit met “Van Top tot Teen”. De opvolger van deze hit 
heet “Tante Mien”. 

Wie Tante Mien is willen we natuurlijk graag weten! “Tante Mien 
is een oudere dame waarover we zingen met een knipoog naar 
haar kater”, vertelt Tommy Lips. “Afgelopen maandag is de clip 
opgenomen en vanaf vrijdag 11 december te zien op YouTube 
en via onze site www.thepartycaptains.nl”.

Polonaise Party
Naast de CD presentatie van The Party Captains vindt ook de of-
ficiële CD presentatie plaats van Sjansjee. Deze dames brengen 
het nummer “De cocusnotendans” uit voor komende carnaval. 
“Maar we hebben nog meer artiesten uitgenodigd en de naam 
voor de avond daarom maar Polonaise Party meegegeven” al-
dus Tommy. Er zijn deze avond optredens van: Albert van Ben-
them (‘’Viva Casanova’’, ‘’Viva Vogeltje’’ en ‘’De Hoedjesdans’’), 
Tim Schalkx (‘’Bubbelbad’’, ‘’Leve de Apres-ski’’), Duo Knotsgek 
(‘’Die Alpenknotsen’’, ‘’Zij is te mooi’’) en Johnny Purple (‘’Een 
Porseleinen Pony’’). 

Carnaval 2016
Carnaval begint volgend jaar op 5 februari.  Is het niet wat vroeg 
om in december al met carnaval bezig te zijn? “Voor een echte 
carnavaller of feestvierder maakt het niet zoveel uit of het mei, 
juli of december is voor een goed feestje” vertelt Tommy. “We 
gaan er een gezellige avond van maken en hopen veel beken-
den te zien. We treden veel op in Nederland en België maar 
Princenhage blijft toch mijn thuis.”

Kaarten reserveren
Kaarten voor de Polonaise Party zijn te reserveren via  
info@sgap.nl en kosten slechts € 5 of op de avond aan de deur. 
De aanvang van de Polonaise Party is 12 december om 20.30 
uur; de zaal is open vanaf 20.00 uur. 

Tommy Lips: “We zijn klaar voor carnaval 2016”

Door Corné Wijnings
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Wat zijn de mogelijkheden om een leegstaand 
pand

tijdelijk anders te gebruiken?

Waar moet ik op letten bij het sluiten van een
huurovereenkomst?

Hoe kom ik zp snel mogelijk aan een
bouwvergunning?
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In 2015 heeft De Dobbelsteen, Prin-
cenhaagse coöperatie van samenwer-
kende verenigingen, de basis van hun 
bestaan verstevigd. Meer organisaties 
maakten gebruik van De Dobbelsteen, 
het bestuur werd uitgebreid en al het 
vrijwilligerswerk begint zich te lonen. 
Voorzichtig kan worden begonnen met 
het maken van plannen voor een flinke 
opknapbeurt en groot onderhoud.

In augustus 2011 werd bekend dat De 
Dobbelsteen op de lijst stond van door 
de gemeente af te stoten gemeen-
schapsgebouwen. De vijf verenigingen 
die gebruikmaakten van het gebouw 
schreven een businessplan op basis 
waarvan zelfstandige exploitatie mogelijk 
was. Statuten werden opgesteld en op 28 
november  2012 werd ‘De Dobbelsteen, 
Brede Sociëteit Princenhage, coöperatie 
u.a.’ opgericht. 

Voorwaardelijk koopcontract
Om de onderhandelingen met de ge-
meente Breda te kunnen voortzetten 
moest een voorwaardelijk koopcontract 
worden afgesloten. Vooruitlopend op de 
eigendomsoverdracht moest de coöpe-
ratie alle lasten van het pand overnemen,  
zodat de gemeente geen kosten voor 
De Dobbelsteen meer had. Dit legde 
een enorme druk op de coöperatie. De 
Dobbelsteen is een groot, onderhoudsin-
tensief en duur pand. Daarnaast waren 
er hoge kosten voor achterstallig onder-
houd voorspeld. In crisistijd wilden de 
banken maatschappelijk vastgoed niet 
financieren. Het leek nagenoeg onmoge-
lijk. Het idee van het volledig kopen van 
het onroerend goed werd omgezet in het 
nemen van de grond in erfpacht en het 
kopen van de opstallen. 

Bijdrage Princenhaagse bevolking
De Princenhaagse bevolking werd ge-
vraagd bij te dragen via leningen en 
obligaties. Dit bracht de helft van het 
benodigde bedrag binnen en de be-
trokkenheid van de Princenhaagse ge-
meenschap. Voor de banken was deze 
inbreng van eigen vermogen nog steeds 
niet voldoende om het benodigde be-
drag te financieren. Het voorlopig koop-
contract dreigde te worden ontbonden.

Particuliere financier
Gelukkig was een particuliere financier 
uit Princenhage bereid het resterende 
bedrag onder hypotheekvoorwaarden te 
financieren. Het achterstallig groot on-
derhoud bleef echter een moeilijk punt. 
In de Algemene Vergadering van de co-
operatie werd besloten projectmatig pas 
uit te voeren als het financieel afgedekt is 

door bijvoorbeeld opgebouwde reserves 
of sponsorsubsidies. Op 28 mei 2014, 
anderhalf jaar na oprichting van de coö-
peratie, zat het bestuur bij de notaris voor 
de overdracht. Het pand is nu eigendom 
van De Dobbelsteen coöperatie. 

Op rust gekomen
Het tweede deel van 2014 is het bestuur 
op rust gekomen van alle perikelen. Be-
halve het beheer; deze zijn vooral druk 
geweest met het inpassen van nieuwe 

Jaar van versteviging

gebruikers. Met kleine verbouwingen 
maakten we het pand geschikt voor meer 
gebruikers. Draaiden we in 2013 nog een 
flink verlies, in 2014 realiseerden we een 
redelijke winst en aan het einde van 2015 
lijkt het erop dat we een aardig resultaat 
hebben neergezet. 

Martinus pakkettenactie groot succes

Op zaterdag 14 novem-
ber was de door Martinus-
parochie georganiseerde 
Pakkettenactie bij Albert 
Heijn. Veel mensen gaven gehoor aan 
de oproep iets extra’s te kopen voor de 
minder bedeelden onder ons. In het pa-
rochiehuis kon men dat weekend veertig 
pakketten samenstellen die op maandag 

Door Helma Raaijmakers

Het verhaal van de Dobbelsteen

“Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie 
inzet. Zonder jullie waren we nooit zover 

gekomen.” 
Bestuur De Dobbelsteen

werden rondgebracht. Zaterdag 28 no-
vember was de actie bij de Jumbo even-
eens een groot succes. 37 Tot de nok 
gevulde Jumbo-tassen bereikten even 
zoveel gezinnen. Ieder jaar opnieuw blijkt 
dat deze actie kan rekenen op de steun 
van u allen! Mede namens de ontvan-
gers van de pakketten en alle vrijwilligers 
die de actie mogelijk maakten, heel veel 
dank aan alle gulle gevers!
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NIET VERGETEN!

ZONDAG 13 
DECEMBER

GROEN WIT 1

Om 14.30 uur vindt de aftrap 
plaats van GroenWit 1 tegen 
Gesta uit Galder op zondag 13 
december. Iedereen met een 
GroenWit hart is welkom om het 
team te komen aanmoedigen.

ZATERDAG 12 DECEMBER

KERSTVIERING KBO 
BREDA-WEST

Om 9.30 uur gaat de zaal open in Prin-
cenhof, Princentuin 1 om eerst een 
adventsviering te houden, daarna ge-
zamenlijk te lunchen en ’s middags te 
genieten van een optreden van het Ploe-
geske. Voor leden kost de kerstviering 
€ 8; voor niet-leden € 11. Denk aan uw 
lidmaatschaps- of betalingsbewijs.

ZATERSAG 12 DECEMBER

POLONAISE PARTY

In gemeenschapshuis De Koe begint op 
zaterdag 12 december om 20.30 uur de 
Polonaise Party. Wil je goed voorbereid 
zijn op carnaval 2016 dan mag je deze 
avond niet missen. Kaarten zijn te reser-
veren via info@sgap.nl en kosten € 5.

ZONDAG 13 DECEMBER

WERELDLICHTJESDAG

Om 18.30 uur bent u van harte welkom in 
de Martinuskerk om overleden kinderen 
te herdenken. We noemen de namen van 
deze kinderen en steken kaarsen aan. 
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.

WOENSDAG 16 DECEMBER

GROTE BINGO IN 
WESTERWIEK

Om 13.30 uur gaat op 16 december de 
zaal open van Westerwiek aan de Ar-
gusvlinder 298 voor een grote bingo met 
mooie prijzen. Er worden acht rondes ge-
draaid voor € 6 en een koopronde voor 
€ 1. Na afloop kunt u friet met een snack 
blijven eten of meenemen. De bingo is 
voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtin-
gen: Jan Verstraeten (06) 53 97 85 71.

WOENSDAG 16 DECEMBER

KERSTCONCERT IN 
MARTINUSKERK

Het traditionele kerstconcert van het ge-
mengd koor Cantabile Plus, Jongerenkoor 
Princenhage en het gemengd koor Sint 
Martinus vindt plaats op woensdag 16 de-
cember om 19.30 uur in de Martinuskerk. De 
toegang is gratis. Het Princenhage’s Man-
nenkoor heeft dit jaar andere verplichtingen 
en kan helaas niet meedoen.

ZATERDAG 2 JANUARI

INSCHRIJVING GROTE AOGSE 
OPTOCHT

Zaterdag 2 januari van 16.00 tot 18.00 uur 
kan er in café Heuvelzicht, Heuvelstraat 144, 
worden ingeschreven voor deelname aan de 
Grote Aogse Carnavalsoptocht, die plaats-
vindt op zondag 7 februari 2016. Let op: de 
inschrijfperiode wordt strikt gehanteerd!! In-
schrijfformulieren zijn ter plaatse aanwezig. 
Kijk voor het inschrijfformulier en reglement 
op www.cctaogje.nl. 

ZATERDAG 19 DECEMBER

HOLLANDSE KERSTAVOND

Op zaterdag 19 december begint om 19.30 uur 
in Het Roode Hert de Hollandse kerstavond in 
kerstsfeer met Hollandse muziek en met mede-
werking van Bobby Prins en de drive in show 
Traffic.

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
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COLOFON

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 
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 12/13 december. Derde zondag 
van de Advent.

MARTINUSKERK
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. 
Het Martinuskoor verzorgt de zang.
Na de viering is achter in de kerk verkoop 
van artikelen Solidaridad Wereldwinkel.
Zondag 18.30 uur. Wereldlichtjesdag. Her-
denking overleden kinderen. Vanaf 18.15 
uur is de kerk open.

Misintenties

Voor een bijzondere intentie.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 13 december – 3e zondag van 
Advent

Er is een Dienst van Woord en gebed waarin 
voorgaat ds. Saskia van Meggelen. Aan-
vang 10.00 uur. De derde Adventskaars 
wordt aangestoken. Deze is niet paars, zo-
als de andere drie, maar roze en wordt ook 
wel de herderskaars - de kaars van vreugde 
- genoemd passend bij de vreugde van de 
verwachting die werkelijkheid wordt.

Kinderkerk en crèche
De kinderen zijn deze zondag weer welkom 
in Kinderkerk en crèche.

Voor uw agenda
20 december: Kinderkerstfeest voor alle 
kinderen tot 12 jaar in de Markuskerk, 
Hooghout 96. Aanvang 16.00 uur. Vaders 
en moeders, opa’s en oma’s zijn ook wel-
kom! Heb je vragen: Chiara de Kroon, tel.  

(06) 42 74 71 06.
24 december: Kerstnachtdienst. Samen-
zang vanaf 21.00 uur. Aanvang kerkdienst 
21.30 uur.

Huis- en zie¬ken¬bezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 
in uw omgeving, kunt u contact opne-
men met de wijkpredikant ds. Saskia van  
Meggelen, tel. (06) 22 57 65 92.

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

Koster Johanneskerk 
De heer H. van Wijk, tel.  887 12 15.

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.
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