
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net
17-12-2015 JAARGANG 49 NUMMER 14 

W I J K B L A D

open visie
persoonlijk & eigentijds

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



In onze huiskamers, 
kerken en op de Haag-
semarkt kunnen we ze 
bewonderen: de kerst-
stal. Ze blijven de stille 
getuigen dat er voor Maria en Jozef 
geen plaats was in de herberg. De deu-
ren voor de zwangere vrouw en haar 
vriend bleven gesloten. In de warmte 
van de os en de ezel bracht Maria haar 
kind ter wereld.

Juist in deze maanden staan duizenden 
vluchtelingen voor gesloten grenzen. 
Goed om te zien hoeveel mensen de 
handen uit de mouwen steken om vluch-
telingen op te vangen. Spontaan worden 
zij welkom geheten, kleding ingezameld 
en gelden gedoneerd. Maar na de eer-
ste, hartverwarmende gastvrijheid dreigt 
de stemming om te slaan: wat gaat er 
gebeuren als zo vele moslims zich in ons 
kleine christelijke landje willen vestigen? 
Wordt ons land overspoeld? Felle discus-
sies ontstaan over vóór en tegen het op-
nemen van vluchtelingen. 

De foto van het op het strand aange-
spoelde jongetje Aylan schokte onze 
wereld: een klein kind verdronken in het 
water. De emotionele impact van de foto 
maakte duidelijk hoe hard mensen op de 
vlucht zijn voor het gruwelijke geweld van 
de bombardementen in Syrië. 

Op 8 december opende paus Francis-
cus de grote kerkdeuren van de Sint 
Pieter. Hij kondigde daarmee een Jaar 
van Barmhartigheid aan: “Migranten en 
vluchtelingen dagen ons uit en het ant-
woord vinden wij in het Evangelie van 
de barmhartigheid.” Hij benadrukt dat 
vluchtelingen onze broeders en zusters 
zijn op zoek naar een beter leven, ver 
weg van oorlog en geweld. Paus Francis-
cus is niet blind voor de problemen die 
opvang met zich meebrengt, maar hij be-
pleit barmhartigheid.

Mijn verre voorouders waren tijdens de 
Eerste Wereldoorlog uit België gevlucht. 
Zij vonden een onderkomen juist over de 
grens. In die moeilijke jaren werden ze 
met liefde opgevangen. Nederland heeft 
toen meer dan 1,5 miljoen (!) Belgische 
vluchtelingen opgevangen en de bevol-
king van Nederland was nog geen 7 mil-
joen inwoners. Natuurlijk waren er proble-
men rond de opvang, maar ons land kent 

een lange geschiedenis van gastvrijheid. 
Laten we trouwens de huidige aantallen 
niet overdrijven. Ook dit jaar zullen min-
der asielzoekers naar Nederland komen 
dan in de jaren negentig.
 
Moeten we ons zorgen maken voor de 
toekomst? Het blijft zeker een opgave om 
allerlei vooroordelen te overwinnen en te 
werken aan goede programma´s om de 
nieuwkomers te integreren in onze sa-
menleving. Paus Franciscus: “Het is be-
langrijk om migranten te behandelen als 
mensen wiens waardigheid moet worden 
beschermd èn die kunnen bijdragen aan 
de vooruitgang en het algemeen wel-
zijn. Dat veronderstelt ook dat zij respect 
hebben voor het materiële en spirituele 
erfgoed van het gastland, haar wetten 
gehoorzamen en helpen met haar be-
hoeften.” Gastvrijheid vraagt niet alleen 
om geven, ook om ontvangen. Mensen 
met een andere culturele achtergrond 
kunnen onze samenleving verrijken.
Velen maken zich zorgen over de vluchte-
lingen en het terroristisch geweld van de 

Door Pastor Adrie Lint

voorbije maanden. Soms worden we er 
angstig van. Houdt het nooit op? Kunnen 
we nog veilig leven? Er was geen plaats 
in de herberg, maar in die stal werd hoop 
geboren. Het kleine kind kan ons moed 
geven om door te gaan en nooit op te ge-
ven. Jezus van Nazareth heeft laten zien 
dat geweld en onrecht eindigt waar vre-
de en liefde beginnen.

Daarom vieren wij ieder jaar opnieuw 
Kerstmis: opdat Gods Liefde in ieder van 
ons geboren mag worden. Laten we de 
deuren van ons hart wagenwijd open zet-
ten om Gods Liefde bij ons binnen te la-
ten. Het kleine kind in de kribbe verzacht 
ons en nodigt uit om goed te doen zoals 
Jezus dat zelf heeft gedaan. Gods Barm-
hartigheid komt onder de mensen. En 
tegelijk wordt ieder van ons uitgenodigd 
om zelf werk te maken van een houding 
van barmhartigheid in het leven van alle 
dag. Het kleine kind strekt zijn armen uit 
en wil opgepakt worden.

Zalig Kerstmis

Geen plaats in de herberg
Kerstmis 2015
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De kerststal in de Martinus-
kerk dateert uit 1922

van Poppel, Maud van Banning en Ans 
Herrings  is daarin geslaagd en zo kwa-
men met kerst 1996 de beelden weer als 
herboren in de stal.

Kerstgroep 
In 2003  is er bij de fi rma van Paridon in 
Amsterdam een bijpassende Kerstengel 
voor boven de stal aangekocht en sinds 
2007 zijn er bij de stal twee ‘nieuwe’ beel-
den te bewonderen.
In het begin van het jaar 2007 vertelde 
koster Jac van Steen dat er in Assen  een 
kameel met drijver te koop zouden zijn. 
Bij nadere informatie bleek dat de beel-
den wel eens de gewenste hoogte en 
breedte konden hebben om te passen 
bij de beelden van de kerststal van de 
Martinuskerk. Er was wel een probleem 
de kameel was niet geschilderd en de 
drijver was geschilderd in tinten die niet 
pasten  bij de beelden van de Martinus-
kerstgroep.
Maar dankzij de kleurenkennis van Elly 
Smulders en haar vaardige handen is 
de kerstgroep sinds 2007 uitgebreid 
met een kameel en een kameeldrijver 
passend bij de beelden van 1922 . De 
Kerstgroep, die elk jaar rechts achter in 
de kerk bij de doopvont wordt opgesteld, 
is nu compleet.

De beeldengroep, zoals wij die elk jaar 
in de Martinuskerk zien, dateert van 
1922. Voor die tijd had er al jaren  geen 
kerstgroep in de kerk gestaan, omdat, 
zo vermeldde pastoor Bouman des-
tijds, ‘alle beelden gebroken waren’. 
Bij de omschrijving van de buitenge-
wone uitgaven van 1922 lezen wij  dat 
pastoor Bouman een nieuwe groep 
heeft gekocht voor 950 gulden bij de 
fi rma Cuypers en Stolzenberg in Roer-
mond . Opgetekend wordt dat het een 
voorschot is en dat het bedrag wordt 
terugbetaald door de congregatie van 
de H.Familie. De oorspronkelijke beel-
dengroep uit 1922 is in de afgelopen 
decennia menigmaal van aanzien ver-
anderd en ook uitgebreid.

Zo besloot in 1968 (naar de ‘ mode’ van 
die tijd) een aantal dames, het zoge-
naamde Missieclubje, de kerstbeelden 
te voorzien van passende kleding.
De os kreeg een echte vacht, de schaap-
jes werden goed in de wol gezet, de ko-
ningen werden opnieuw gekroond, van 
echte schoentjes voorzien en uitgedost 
met juwelen.
In 1996 vond men dat de kleding niet 
meer paste en ook versleten was. Een 
restauratieclubje ging de beelden ont-
mantelen en daarna restaureren. Oren 
van os en ezel werden vastgezet en 
scheurtjes gedicht. Kroontjes en vinger-
tjes werden vervaardigd en aangezet. 
Alles werd  lichtjes geschuurd en in de 
grondverf gezet. Daarna begon het schil-
derwerk, waarbij het een hele opgaaf 
was om de goede kleuren te mengen 
en aan te passen aan de oorspronkelij-
ke kleuren. Het restauratie clubje, Greet 

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

BALLETS C HOOL      NANA VAND E RPL U Y M

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

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
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tititititititititititititi
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titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

SUPPORTERSSUPPORTERS

Door Nettie van Doorn

Beeldengroep menigmaal van aanzien veranderd
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Marjac 
Hairstyling bv.

Namens Marcel & Jac en ons  
vertrouwde team Anja, Yvon, Susan, 
Angelique, Chantal, Anne, Melanie,  

Natalie en Dimpy willen wij u  
bedanken voor het in ons  

gestelde vertrouwen in 2015.

We zijn u daar zeer dankbaar voor  
en wensen u allen een feestelijk  

uiteinde en een gezond 2016 toe. 
Ook zullen wij de prijzen in  

onze salon niet verhogen in 2016.

Na de kerst zijn wij weer geopend  
op dinsdag 29 december. 

Zaterdag 2 januari zijn wij  
gesloten en zien u graag weer!

vanaf 5 januari 2016.

Met vriendelijke groet,

Marjac Hairstyling bv.

B.V.Dreef 3B • 076-5144579
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Hoe Princenhage Kerstmis viert
Tradities en gebruiken

De kerststal onder het voormalig Raadhuis.

voorbereidingen liggen op schema. Op 
19 december wordt de kerststal feestelijk 
geopend.

Speciaal en ook traditie
Henk van der Velde, bewoner van Wes-
terpark en fractievoorzitter van de Partij 
van de Arbeid in de gemeente Breda, 
gaat op Eerste Kerstdag met vrouw en 
dochter naar zijn ouders en zus en gezin 
in Apeldoorn. “Zo doe je dat met Kerst, 
dat is speciaal en ook traditie”, vertelt 
Henk. “Ook is de kerstboom traditie; die 
komt binnenkort in huis en blijft in volle 
glorie zo lang mogelijk staan. Tot hij kan 
worden ingeleverd voor de kerstboom-
verbranding”, voegt Henk toe.

Altijd met familie
Eén van onze trouwe wijkbladbezorgers, 
de vijftienjarige Jorrik Dillisse, vertelt dat 
hij op Eerste Kerstdag altijd met de hele 
familie, veertien man sterk, een kerstdiner 
houdt. “Iedereen maakt dan een gerecht. 
Dit jaar is dat voor ons het voorgerecht. 
En op Tweede Kerstdag gaan we met het 
gezin iets leuks doen. Wat we op Eerste 
Kerstdag doen is wel een traditie, ja!”

Noodweer laatste avond
De kersverse voorzitter van de Avond-
vierdaagse Bartjan de Keijzer kreeg het 
goed voor zijn kiezen op 5 juni met het 
noodweer op de laatste avond. Gelukkig 
kwam alles goed en kreeg iedereen zijn 
medaille. Zijn Kerst komt ook helemaal 
goed: “Kerst 2015 is heel traditioneel, te 
starten met een Kerstavond bij Princen-
haagse buurtjes, Eerste Kerstdag met 
het gezin (aandacht voor elkaar, spelle-
tjes en eten) en Tweede Kerstdag komt 
mijn schoonfamilie massaal over naar 
Princenhage.”

Op 25 december viert 
de westers-christelijke 
wereld het Kerstfeest. 
Kerstgebruiken en -tra-
dities komen in alle 
delen van de wereld voor. Denk aan 
kerstbomen, adventskransen, kerst-
stallen, kerstdiners en kerstliederen. 
Welke tradities kent Princenhage  
eigenlijk? En hoe besteden enkele 
Princenhagenaars hun kerstdagen? 

Al jarenlang kan Princenhage genieten 
van een grote kerstboom die met een 
feestelijk tintje en veel bekijks wordt aan-
gestoken. Dit jaar gaat de boom licht 
geven op 12 december vanaf 18.30 uur, 
tijdens het programma van Princenhage 
Fonkelt, inmiddels ook een traditie. Ook 
ieder jaar kan de Princenhagenaar, na 
het kerstontbijt en vóór het wellicht co-
pieuze kerstdiner, een verkwikkend wan-
delingetje maken naar de kerststal met 
levende ezel op de Haagsemarkt. Wat 
zou het dorp zijn zonder het kerstconcert 
van de Koninklijke Harmonie Cecilia? Dit 
jaar weergalmen hun prachtige muzika-
le klanken vanuit de Martinuskerk vanaf 
20.30 uur op 19 december. 

Opbouw kerststal
Wim Nooren van Stichting Kerststal Prin-
cenhage vertelt dat de voorbereidingen 
voor de opbouw in volle gang zijn: “De 
kerststal is twee weken geleden uit de 
stalling gehaald en wordt nu nageke-
ken op gebreken en gerepareerd als dat 
nodig is. Afgelopen week hebben we 
de beelden uit de opslag gehaald. De 
dames van de kleding kijken die na en 
repareren ook meteen wat nodig is.” De 

Door Alexandra Middendorp Kersttradities redactieleden
Wat zijn eigenlijk de kersttradities van 
de redactieleden? Kerstgebruik bij Ron 
van Zundert is een dobbelspel met ca-
deautjes. De ene avond vindt het eten en 
drinken plaats bij zijn ouders; de ande-
re avond bij zijn schoonouders. Helma 
Raaijmakers gaat met haar jongste doch-
ter naar haar oudste dochter in Maas-
tricht en ziet daar haar kleinkinderen. 
Armin Floren viert de kerstdagen met zijn 
familie en Corné Wijnings geniet traditio-
neel van een kerstbrunch met het gezin 
en zijn schoonfamilie. Onze minder zicht-
bare maar onmisbare advertentiemaker 
Ruben Herijgers heeft een magere Kerst 
want zijn vriendin moet gewoon werken. 
En uw redacteur vertrekt met manlief, kin-
deren, schoonkinderen en kleinkind naar 
een knus houten huisje in de Duitse Eifel 
om daar traditioneel te genieten van een 
goed glas wijn en elkaar! 
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Haagweg 435 • 4813 XD Breda
076 - 5143320

wenst iedereen fijne kerstdagen!

    

    Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 
 

                                                                   

                                                                                              
                                                                                                                     
                                      
      
                                             Dreef 10 Breda 

                                                                                                      076-5223838 

                                                                                      www.beautyvit.nl   
                                                                                      info@beautyvit.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ooit een eigen snoepwinkeltje te begin-
nen. Twintig jaar later opende ze Holly 
Jolly aan de Dreef. Ze had toen niet kun-
nen bevroeden dat het bericht daarover 
31.680 mensen zou bereiken, ook ver 
buiten onze landsgrenzen. Een van de 
reacties op Facebook was: “Does she do 
international delivery?” 

15.071 foto’s optocht bekeken 
Op 13 februari zijn maar liefst 15.071 
keer foto’s bekeken. Een blik terug in 
de tijd leert dat op die vrijdag de Grote 
Aogse Kinderoptocht door onze straten 
trok. Een uniek evenement met 1100 ba-
sisschoolleerlingen van Sinte Maerte en 
de Eerste Rith, 50 leerkrachten en 100 
groepsouders. Allemaal hebben ze even 
gekeken of de hoffotografen van het 

Het einde van het jaar 
doet iets melancholisch 
met mensen. We hebben 
de neiging te gaan eva-
lueren, te overpeinzen 
wat er goed ging, beter kan, of gewoon 
te bedenken wat het meeste impact op 
ons heeft gehad. Zo ook de redactie 
van het Wijkblad. Welke berichten zijn 
het afgelopen jaar het meest in trek ge-
weest? 

Statistieken, grafieken, records; alles wat 
meetbaar is en hoog of laag, meest of 
minst, geeft aanleiding tot nieuws. Het 
wijkblad houdt ook statistieken bij. Zo 
weten we dat berichten over ongelukken 
in de wijk de bezoekersaantallen van 
de website en Facebookpagina direct 
enorm omhoog stuwen. We worden ge-
volgd in België, Duitsland, Frankrijk, Aus-
tralië, Nederlandse Antillen, Verenigde 
Staten, Zuid Afrika, Suriname en Servië. 
Buiten Brabant worden we het meest ge-
volgd in Rotterdam en Den Haag. En de 
absolute topper van 2015 is...

Grootste bereik: Jill Dun
In maart kondigde Jill Dun aan haar 
droom waar te maken. Al vanaf haar elf-
de, toen zij na schooltijd Frans van Nu-
nen ging helpen in het “Rode Winkeltje” 
aan de Liesbosstraat, ontstond de wens 

Door Alexandra Middendorp Wijkblad ze op de gevoelige plaat heb-
ben vastgelegd!

Afgelasting Avondvierdaagse meest 
gedeeld
De warmste dag van 2015 tot dan toe, 
vrijdag 5 juni, sloeg om in noodweer. Vei-
ligheidsoverwegingen noopten het be-
stuur en de wijkagent tot de beslissing de 
intocht van de Aogse Avondvierdaagse 
af te gelasten. Hoe stel je 1500 wande-
laars op de hoogte van dat besluit? Je 
vraagt het Wijkblad het op Facebook te 
zetten. Binnen enkele minuten werd het 
bericht 182 keer gedeeld. Geen enkele 
deelnemer kwam onwetend naar De Koe.

Nog eentje dan
61 procent van onze volgers is vrouw.

Meest bereikt, gedeeld, geliket en gelezen 
De kracht van social media in Princenhage

Beeldmerken in Princenhage: La Barrique
ven. Ruwweg kan men een ‘barrique’ ver-
talen als wijnvat. Meer specifiek betekent 
het okshoofd. Een okshoofd is een maat. 
In een dergelijk vat kan men 230 tot 240 
liter wijn kwijt.

Vertrouwen
De keuze voor de afbeelding van de bar-
rique heeft natuurlijk te maken met de 
verkoop van wijn en whisky. Tegenwoor-
dig is Eric een specialist op het gebied 
van whisky’s, maar aanvankelijk moest 
de barrique vooral appelleren aan wijn. 
“De ton is de behuizing waarin de drank 
wordt opgevoed. Zoals de wijn of whisky 
rust in het vat, rust de ton van de slijter 
op een bed van druiventakken. Persoon-
lijk vind ik dat erg mooi”, vertelt Eric. “Het 
logo moet vooral vertrouwen uitstralen. 
Vertrouwen van de klant in een goed pro-
duct, want daar staan we voor”, vult Eric 
aan. Het logo en ook de sierlijke oude 

Een beeldmerk of logo is 
een grafische uiting van 
een bedrijf- of product-
naam. Het woord logo is 
verre van Princenhaags, 
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 verhalen ach-
ter de Princenhaagse logo’s en ging 
op onderzoek uit. Met het oog op het 
kerstdiner en de bruisende jaarwisse-
ling deze week het logo van slijterij ‘La 
Barrique’. 

“Het is 1993 als Eric Erkelens zijn slijterij 
aan de Haagsemarkt opent. Hij besluit 
zijn winkel de naam ‘La Barrique’ te ge-

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s

Door Ron van Zundert

letters passen bij het pand en de plaats 
waar de slijterij staat. Het klassieke van 
het logo - zoals de letters en de zwart wit-
kleur - hebben iets van rijping en kwali-
teit. Of dat zo is kunt u natuurlijk maar op 
één manier achterhalen. Proost!
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Wat kenmerkt deze 2 
onder 1 kap woning aan 
de rand van Princenhage? 
Veel licht, garage, tuin 
op het zuiden, instap-
klaar, oprit, gezinswijk, 
geen doorgaand verkeer, 
2 speeltuintjes, en bosrijke 
omgeving. De woning is 
volledig geïsoleerd 
(A label), heeft vloer-
verwarming en koeling. 
De energiekosten (enkel 
elektra) zijn ca. € 90 per 
maand en na terugwin 
energie vanuit de zon-
nepanelen ca. € 45,- per 
maand (incl. belastingen). 
--> De rekensom: volledig 
geïsoleerd + zonnecellen
(ter overname) 
+ de historisch lage rente 
= optimaal woongenot

TE KOOP VERSCHUURSTRAAT 8, 4812PX

Vijverstraat 1
4818 ST BREDA
T 076-514 74 5

Feestelijke Princenhage winter special
Gaat u de nieuwjaarsloterij winnen en zoekt u daardoor 
een makelaar voor de verkoop van uw huidige woning?

Heeft u de goede voornemens voor 2016 al op een rijtje en is een 
van deze voornemens een volgende stap op de woningmarkt?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u op het gebied 
van wonen in het nieuwe jaar?

Of wilt u gewoon profi teren van de historisch lage rente
Profi teer dan nu van de feestelijke eindejaars actie!

Mocht u interesse hebben in het maken van een vrijblijvende gratis 
waardebepaling, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij komen 
graag bij u langs om onze princenhage winter special toe te lichten. 

Met feestelijke en enthousiaste groet,

Uw Princenhage makelaars:
Jan Joost van Dijk & Robbin Trumpi

Van der Sande Makelaars B.V.

Jan-Joost van Dijk
M; 06-39475859
jj.vandijk@vandersande.nl

Robbin Trumpi
M: 06-39483232
r.trumpi@vandersande.nl
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- VAN DE REDACTIE -
Voor u ligt het dubbeldikke kerstnummer, het laatste nummer van dit jaar. Op 7 januari 2016 komt het eerstvolgende 
nummer uit, want ook de redactie gaat genieten van twee weken kerstvakantie.

Het afgelopen jaar stond voor de redactie in het teken van grote veranderingen. We hebben de stap durven wagen naar een 
fullcolour uitgave en beheren de advertenties nu zelf. U als lezer heeft ons overspoeld met positieve reacties en complimenten. 
Het einde van het jaar is misschien wel het meest geschikte moment om u daarvoor te bedanken. We zijn heel blij met de erken-
ning die de lezer ons heeft gegeven. Niet alleen het papieren wijkblad wordt gewaardeerd; ook onze Facebookpagina wordt door 
2632 mensen gevolgd en de website wordt meer dan uitstekend bezocht. De volgende stap in het rijtje is u voorzien van een 
wijkblad-nieuwsapp. Daarvoor zijn de voorbereidingen in gang gezet. Uiteraard blijven we over deze ontwikkelingen berichten via 
onze media. U kunt ons te allen tijde blijven voorzien van uw nieuwtjes via het e-mail: wijkbladprincenhage@gmail.com.

De redactie en de bezorgers van het wijkblad wensen u gezellige en fijne kerstdagen toe en 
een heel mooi en nieuwsgierig nieuw jaar! 

In verband met Oudejaarsavond graag uw kopij voor nummer 15 aanleveren voor 30 december 18.00 uur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.   gunstig, welwillend
2.   biechtvader
3.   domkerk
4.   taak
5.   communicatiemiddel

6.   snoer
7.   schaatsen
8.   spar
9.   inuit
10. jaargetijde

Kerstpuzzel
Vul per regel het woord in en in de groene balk 
verschijnt onze wens voor u.
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J e  r e g e l m a t i g  l a t e n  m a s s e r e n  w e r k t  
p r e v e n t i e f  t e g e n  k l a c h t e n ; j e  l i c h a a m  
e n  g e e s t  b l i j v e n  i n  g o e d e  c o n d i t i e .

W i l  j e  e e n  m a s s a g e  p r o b e r e n ?
M a a k  s n e l  e e n  a f s p r a a k .

N u  o o k  m a s s a g e s  b i j

MASSAGE
BREDA

F I T

S P O RT M A S S AG E

O N T S PA N N I N G S M A S S AG E

T R I G G E R P O I N T / B I N DW E E F S E L

www.fitmassagebreda.nl

Of iemand verrassen?
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar!

Zelf een massage proberen?
Maak snel een afspraak.

Jurgen Magielse
076 - 8877564

info@fitmassagebreda.nl
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WHAT’SAPPENING?Tsjari Bruidsmodeschoenen 
krijgt nieuwe eigenares

Er zijn van die winkels 
in Nederland die door de 
verkoop van hun speci-
fieke product uniek zijn. 
Dat wil zeggen de enige 
in hun soort. Tsjari bruidsmodeschoe-
nen is dat niet. Dat  betekent nèt niet. 
Ons land telt maar twee winkels voor 
bruidsmodeschoenen: één in de me-
tropool Rotterdam en één in ons dorp 
Princenhage. Bij de start van 2016 
krijgt Tsjari Bruidsmodeschoenen aan 
de Haagweg een nieuwe eigenaresse: 
Gülhan van den Bogaerd. 

Gülhan was voorheen werkzaam in de 
toeristensector. Op haar negentiende 
vertrok ze naar Spanje om daar te gaan 
werken in een hotel. Zo heeft ze in ver-
schillende functies binnen de hotelbran-
che gewerkt in Alicante en op de Canari-
sche Eilanden. Toen ze haar huidige man 
John leerde kennen was dat een goede 
reden om terug te keren naar Nederland 
en te gaan werken bij D-reizen als reisad-
viseuse. “Ik zie een duidelijke overeen-
komst tussen deze baan en mijn toekom-
stige werk bij Tsjari. In beide gevallen 
kijken klanten met een positief gevoel uit 
naar het product dat ze willen kopen en is 
de persoonlijke aandacht een ingrediënt 
voor succes”, aldus Gülhan.

Herencollectie
“Ik kijk er naar uit om een rol te kunnen 
spelen bij een belangrijke gebeurtenis 
als een huwelijk. Het geven van een ad-
vies op maat en samen de meest passen-
de schoen vinden. Daar kijk ik echt naar 
uit”, vertelt Gülhan. Overigens kunnen 
vrouwen er ook terecht voor een schoen 
voor een gala of gewoon een pump voor 
een feest. Gülhan vertelt dat ze de heren-
collectie heeft uitgebreid. De collectie zal 
bestaan uit schoenen voor een speciale 
gelegenheid als een bruiloft of een ander 
feest. Maar ook biedt ze een nette mo-

Door Ron van Zundert dieuze schoen voor de man op kantoor. 
Een schoen die dus ook geschikt is voor 
andere gelegenheden.

Voorbereiding
Om zich voor te bereiden loopt Gülhan 
de hele maand december mee in de 
winkel en zal ze de zaak dus in januari 
overnemen. “En verder ben ik druk met 
maken van foto’s van de nieuwe collec-
tie en het beheren van de websites die 
achter deze winkel zitten. We willen ook 
het platform dat social media biedt be-
ter gaan benutten. Op 1 januari gaan 
we dan ook live op Facebook, Twitter, 
Pinterest en Instagram. Daarbij is het zo 
hartverwarmend hoe de huidige eigena-
ren me hebben geholpen met alles zoals 
bijvoorbeeld het bestellen van de nieuwe 
collectie. Echt hele fijne mensen”, vertelt 
Gülan enthousiast.

Enthousiasme
Gülhan staat echt te trappelen om te begin-
nen. “Het mag nu wel komen. Ik verheug 
me er zo op om mijn klanten te helpen en 
ze blij de winkel uit te zien gaan”, vertelt 
de nieuwe eigenaresse. Als enthousiasme 
een indicator is voor succes, dan komt het 
helemaal goed met deze nieuwe stap.

In de rubriek What’s Appening deze Lies 
en Danique. Ook zij gingen een interview 
aan via What’s App. En uiteraard wisten zijn 
vooraf niet wie dat zou zijn. Tot hun grote 
verrassing troffen zij aan de andere kant va 
de app wijkagent Ton van der Velden.

Nieuwjaarsconcert 
en -receptie

De Dorpsraad Princenhage, Konink-
lijke Harmonie Cecilia Princenhage 
en Stichting Gemeenschaps Accom-
modaties Princenhage nodigen de in-
woners van Princenhage uit voor het 
nieuwjaarsconcert in de Rabozaal. Na 
afloop van het concert hopen wij met 
u te kunnen proosten op het nieuwe 
jaar 2016 onder muzikale omlijsting 
van een combo uit Princenhage. U 
bent van harte welkom op 3 januari 
2016 vanaf 12.00 uur in Sociaal-cul-
tureel centrum De Koe.  Entree: Gratis
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Wij wensen U gezellige kerstdagen 
en een gelukkig, gezond

en zonnig 2016 !
MOBILITEIT 
SERVICE MET 
DE GARANTIE 
VAN CARPROF
DAG EN NACHT 
PECHHULP IN 
HEEL EUROPA 
SLECHTS €29,95per jaar

SPINVELD 72A, BREDA
T  076 - 521 85 09
E  NUITERMANS@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/BREDA

CARPROF NUITERMANS

PRETTIGE 

FEESTDAGEN!

Samen uw hulp of zorg regelen?
Zorg voor elkaar Breda is er voor u.  
Samen met u werken we aan een passende oplossing. 

Zorg voor elkaar Breda is te bereiken via
www.zorgvoorelkaarbreda.nl
of
Telefoon (076) 525 15 15 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
of
e-mail samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

Goede zorg doen we samen
In Zorg voor elkaar Breda werken inwoners van Breda,  
vrijwilligers, professionals, maatschappelijke organisaties  
en de gemeente samen
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  Raadsio+
 

 

Wat kan ik doen bij verborgen gebreken? 
 

Hoe weet ik welke vergunning ik nodig heb? 
 

Raadsio+ geeft de oplossing 

 

Fijne kerstdagen  
en alle goeds voor 2016! 

 

Bestuursrecht│Omgevingsrecht│Huurrecht│Vastgoed 

www.raadsio.nl    06-24532711  martijn@raadsio.nl 

'Goedemorgen,  
meneer Armin'

Ik kom haar dagelijks tegen op school. 
Dan zegt ze altijd “Goedemorgen meneer 
Armin”. En dan zeg ik ”Goedemorgen, 
wat zie je er weer blij uit vandaag”. 
Terwijl ze haar klasgenoten begroet kijk 
ik hoe ze de klas inloopt terwijl ze een 
hand krijgt van de leerkracht: “Goede-
morgen”. Ze zit in groep 4, ze doet het 
goed op school, is geliefd in de klas en 
heeft veel feestjes bij klasgenoten. Een 
ideale leerling. Ze loopt niet bepaald met 

COLUMN dure merkkleding rond en haar schoen-
tjes zijn eigenlijk nét te ver versleten. 
Maar die lach, die zwarte bos met haar 
en die donkere kijkers…. Wat een schatje. 

Als ik ’s avonds thuis ben en een bak-
je koffie drink denk ik weer aan haar. 
Haar moeder had me eerder die dag ge-
zegd dat er een brief was gekomen met  
daarin de beslissing dat het gezin weer 
terug moet naar het land van herkomst: 
Somalië. Uitgeprocedeerd. 

Ik stel me voor dat de dag nu met ras-
se schreden naderbij komt dat ze in het 
vliegtuig zit op weg naar een land wat 
ze helemaal niet kent. Waar ze weet dat 
haar vader is doodgeschoten omdat die 
een andere mening was toegedaan dan 
het toenmalige regime. Geen huis, geen 
veiligheid, geen school, geen vriendinne-
tjes. Waar gaan ze in vredesnaam wo-
nen?  Hoe en waar gaan ze hun leven 
weer oppakken?

Ik zal deze week tijdens de kerstviering 
op school extra op haar letten. Dan gaat 

ze genieten van een heerlijk kerstontbijt 
in een prachtig versierde klas. Het is een 
mooi liedje wat de klas daarna op de 
viering gaat zingen: “Stel je toch eens 
voor, dat iedereen heel aardig was, dat 
ieder kind uit elke klas niet bang meer 
hoeft te zijn. Stel je toch eens voor, ja 
denk je dat eens in. Denk dat ik morgen, 
morgen er zelf mee begin”. 

Ik hoop niet dat ze straks bang is als ze 
in Somalië staat. Dat ze hun leven weer 
kunnen oppakken. Dat ze ook weer snel 
een juffrouw krijgt die haar ’s morgens 
verwelkomt. Dat ze weer snel nieuwe 
vriendinnetjes krijgt. Maar met name 
dat ze haar mooie lach nooit meer zal 
verliezen. 

De dag komt nu snel dat ik haar niet 
meer zal begroeten, simpelweg omdat ze 
hier niet meer mag zijn.

Armin Floren
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Kerstmenu € 38,50
Op kerstavond, 1e en 2e kerstdag

Carpaccio van gegrilde rosbief
met salade & frambozendressing

of
Terrine van vis

met forelmousse, gerookte makreel & garnaaltjes, ingelegd in 
gerookte zalm met compote van rode ui

• • • • •
Bouillon van bospaddenstoelen

met een schuim van room & kerrie
• • • • •

Rundertournedos
of

Duo van zalm & kabeljauw
• • • • •

IJsdessert

Heeft u liever een vegetarisch feestdiner? 
Geef dit dan aan bij de reservering 076 - 7 620 621

Bestel ook uw ijstaart voor de feestdagen!

• Diner • Ambachtelijk ijs • High Tea • Kraamborrel
• Lunch • IJstaart • Bedrijfsborrel • Begrafenisborrel/
	 	 	 							koffietafel

Dr. Struyckenplein 61, 4812 TA Breda
(tegenover de Jumbo - vrij parkeren)

Tel. 076 - 7620 621 - www.brasseriehetkwartier.nl

Het zomerfruitseizoen zit er weer op…
Tot kerstmis is onze winkel nog open op woensdagmiddag 
en zaterdagochtend met appels en peren rechtstreeks van de 
kweker, onze beroemde sauzen en jams, echte honing, het 
lekkers van MiaVita, en in de diepvries heerlijke soep en wild.
In maart verwachten we weer de eerste aardbeien en gaat 
de winkel weer open.. Wij danken al onze klanten voor hun 
aankopen, en wensen iedereen fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2016.

Rene en Angela van Haperen,
Rithsestraat 128, Breda.
Tel 076 5142214
www.zomerfruit.net

Het  zomerfruitseizoen zit er weer op…. 
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bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

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

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

Zalig Kerstfeest
&

Alle Goeds voor 
2016

(Kerst-)tafelzeil vanaf € 5,00 p.m.

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

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

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

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

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl
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Je legt een banaan in z’n schil op de barbecue 
en wacht tot deze openklapt. Deze vruchtbare 
explosie besprenkel je met Pisang Ambon en 
basterdsuiker. Het moet een ware traktatie zijn 
verzekert een muzikant mij als ik ‘op Princen-
hage Fonkelt sta’. De combinatie van het woord banaan en 
laten we zeggen (groene) olie heeft gezorgd voor de naam 
de Banoli’s. Zij waren het die Princenhage fonkelt van een 
fijn muzikaal sfeertje voorzagen. 

Het evenement begon met een gedicht van Cees van Meel. 
Cees sloeg een poëtische brug tussen het sfeervolle Princen-
hage en de vreselijke gebeurtenissen elders in de wereld. In dat 
licht was er ook een optreden van 35 kinderen uit groep 5 van 
Sinte Maerte. Onder de naam de Fonkeltjes zongen zij een lied 
waarin de boodschap luidde om vooral wat liever voor elkaar 
te zijn.

Meemaaktheater
Het publiek was massaal op komen draven tijdens het eerste 
deel van Princenhage Fonkelt. Zij genoten van het Meemaakt-
heater waarin het verhaal van Vuurkoning Vrek en de IJsprinses 
verteld werd. Een verhaal dat met veel passie gebracht werd en 
waarin kinderen en volwassenen mee mochten spelen. Na de 
voorstelling kregen de kinderen als aandenken een fonkelen-
de ballon mee naar huis. Verder konden zij zich vermaken met 
sneeuwballen vangen, snowboarden en marshmallows rooste-
ren boven de barbecue.

Banoli’s
Uiteraard was er ook ruimte voor een hapje een en een drankje. 
En met de briesende wind die kerstbomen liet zwichten en het 
tentdoek deed bollen was een warme traktatie erg welkom. Een 

Sfeervolle ambiance op de Haagsemarkt

Princenhage Fonkelt
Door Ron van Zundert traktatie was ook het slotoptreden van de Banoli’s. SEP-mede-

werker Frank Tullemans: “Het repertoire doet me denken aan de 
cajunmuziek van Louisiana.” Bezoeker Maaike zoekt het dichter 
bij huis: “Het is een beetje een combinatie tussen Rowwen Hèze 
en Pater Moeskroen.” Het is voor beiden hoe dan ook reden ge-
noeg om voorlopig nog even te blijven fonkelen op Haagsemarkt.

Programma Kerststal
Za. 19 december 
9-17 uur: Opbouw van de Kerststal en verkoop van de Kerstloten
18-19 uur: Kerstconcert in de St. Martinuskerk
19 uur: Opening van de Kerststal met kerstliedjes en start van 
de KerstCreatieRoute
19 dec-3 jan: 
Op eigen gelegenheid lopen van de KerstCreatieRoute, puzzel-
tocht met zelf gemaakte ‘kerstkunstwerken’ verspreid door Prin-
cenhage. Plattegronden zijn verkrijgbaar bij de Kerststal en op 
onze website www.wijkbladprincenhage.net 
Woe. 6 januari
16:30 uur: Drie Koningen activiteit. Tot 16:30 kunnen koninkjes 
zingen in het dorp op eigen gelegenheid, 16:30 verzamelen bij 
de Kerststal. Dan volgt een leuke Drie Koningenactiviteit in de  
St. Martinuskerk. 
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Een unieke en

eigen sti j l?
Wij hebben 
jouw look!

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl
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Veel kleur- en puzzelplezier!
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Stichting 
C.C. 

’t Aogje 
wenst iedereen 
veel vreugde, 
tevredenheid 

en vooral een super 
fijne kersttijd toe en 

een fantastisch 2016, 
waarvan je zegt: ZOIETS 

ZIEDE ZELDE!

Stichting C.C. ’t Aogje

Het 
jaar 

2015 
heeft aan 
het einde 
niet zijn 

fijnste gezicht 
laten zien.

Kerstmis en onze 
nieuwe jaar 2016 

brengen wellicht een 
extra gedachte met zich 

mee.
Wij wensen daarom dan 

ook iedereen het aller allerbes-
te in gezondheid, geluk en 

sportiviteit.

Groen Wit

Er 
zijn 

zoveel 
mensen die 
de feest-

 dagen niet  met 
elkaar kunnen 

delen, omdat zij 
niet in hun thuisland 
zijn bij hun familie en 

vrienden.  Dagen waar we 
 elkaar graag willen om-

helzen, soms een traantje 
wegpinkend  maar vaak met 

een lach. Samen  proosten op het 
nieuwe jaar, samen lekker eten.  

Iedereen die alleen is met de 
feestdagen,  iedereen die een dier-

baar heeft verloren, iedereen die niet bij 
hun gezin, familie, vrienden en geliefde  

kunnen zijn, het samen delen, voor al die mensen 
 is dit een groot gemis.

Wij wensen u allen een saamhorig 
kerstfeest en alle goeds voor 2016.

Dorpsraad Princenhage

Na-
mens 

het bestuur 
van stich-
ting Nordic 

Walking BREDA 
wensen wij al 
onze leden ,

maar ook eenieder op 
deze aardbol die dit lezen 

wil, fijne kerstdagen en 
een sportief, maar vooral 

gezond 2016 toe.

Nordic Walking BREDA

Hele 
prettige 
kerstda-
gen en 

de allerbeste 
wensen voor een 

voorspoedig, 
maar vooral ge-

zond 2016 Noteer alvast 
in uw agenda: 7 t/m 

10 juni avondvierdaag-
se!!

Comité Avondvierdaagse 
Princenhage

Warme ker s tg roe ten  voo r  u
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Ook 
in 

2015 
waren 

er weer vele 
mooie activitei-
ten in De Koe 

en op de Dorps-
wei. Samen zijn met 

elkaar maakt alle activitei-
ten de moeite waard, 
wij zijn blij weer zoveel 

verenigingen en gasten te 
hebben mogen ontvangen. We 

hopen u ook in 2016 weer 
vaak te mogen ontmoeten! 

Beheer, personeel en bestuur 
van het SGAP wensen u allen sfeervolle 

kerstdagen en een nieuw jaar vol 
geluk, gezelligheid en plezier!

Stichting Gemeenschapsaccomodaties 
Princenhage (SGAP)

Alle 
leden 

van het 
Oran-

jecomité 
Princenhage 
wensen de 

inwoners van 
Princenhage een 
goed en gezond 

jaar toe met natuur-
lijk in het bijzonder een 

sfeervolle Koningsdag.

Oranjecomité Princenhage

 
 
 

 
De  

leden , 
dirigent en 

organist van het 
Martinuskoor 
wensen u fijne 

liefdevolle feest-
dagen toe en een goed 
en gelukkig 2016 met 

veel vriendschap , 
vrolijkheid en saamhorig-

heid. Het Martinuskoor viert  
in 2016 haar 45 jarig bestaan  

dus reden te meer er een 
goed jaar van te maken.  

Nieuwe leden heten we graag  
welkom in het nieuwe jaar. Wij  

repeteren op donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in de  

Martinuskerk.

Martinuskoor

Dos-
konale 

wenst ieder-
een een 

gezond en 
sportief 2016. 

Wij hebben een jaar 
achter de rug met 

prachtige resultaten, 
we bedanken dan ook  
iedereen die ons een 

warm hart toedraagt en 
ons het afgelopen jaar heeft 

gesteund bij al onze activiteiten. 
Allen een fijne Kerst en mooie 

jaarwisseling.

Doskonale

Het 
Jonge-
renkoor 

Princenhage 
wenst u een 

muzikaal en ge-
zond jaar toe!

Jongerenkoor 

Princenhage

Sport-
vereni-

ging Fier 
wenst 

haar leden 
en heel Prin-

cenhage mooie 
kerstdagen en 

een gezond en bovenal 
sportief 2016. Maak 

uw goede voornemen 
waar en kom eens sporten, 

zie www.svfier.nl.

SV Fier
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N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

nefit.nl/slimmecombinaties

*   Actie geldt van 11 september  
t/m 31 december 2015. 

De Lind 17 • 4841 KC Prinsenbeek • info@dennisroovers.nl 
T: 076-5414425 • www.dennisroovers.nl

Meer comfort. 
Minder energie. 

WIJ WENSEN U 
FIJNE KERSTDAGEN 
EN EEN GELUKKIG 

2016!
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Tennispark Princenhage klaar 
voor het nieuwe jaar

“Banen liggen er prachtig bij”

Op de website www.tennisparkprincen-
hage.nl staat een link naar de website 
van de tennisschool waar men zich voor 
de lessen kan aanmelden. Verder meldt 
het bestuur van de tennisvereniging het 

De eerste ballen werden 
afgelopen zaterdag door 
twee kinderen geslagen. 
Het tennispark Princen-
hage is dan ook bijna 
helemaal gereed. “De banen liggen er 
prachtig bij, zijn goedgekeurd en be-
speelbaar”, aldus de nieuwsbrief van 
de vereniging. Op dit moment wordt 
nog hard gewerkt aan de verbouwing 
van de units om met een echt paviljoen 
van start te gaan. 

Het streven was om het park afgelopen 
zaterdag officieel te laten openen door 
de wethouder. Door een aantal factoren 
- waaronder de levering van energie -  is 
deze opening uitgesteld tot 2 april 2016. 
Op deze dag staat ook het openingsfeest 
voor de leden gepland. De betrokkenen 
bij het tennispark hebben tot dit uitstel 
besloten, omdat het park in april in zijn 
geheel klaar zal zijn. Niet alleen de ba-
nen, maar ook het paviljoen en de verde-
re parkinrichting zijn dan klaar voor een 
officiële en feestelijke opening.

Tennissen in het nieuwe jaar
De verwachting is dat er vanaf 1 januari 
toch getennist kan worden. Hoewel het 
park dan dus nog niet volledig is opge-
leverd kunnen de eerste ballen wel ge-
slagen worden. Zo zullen bij aanvang 
van het nieuwe jaar ook de lichtmasten 
werken. Verder is de KNLTB thans bezig 
de tennispassen van de leden te maken. 
Uiteraard is het ook mogelijk om tennis-
lessen te volgen op het park. Deze wor-
den verzorgd door tennisschool TTTB. 

Door Ron van Zundert

volgende: “We zijn erg blij met wat we in 
2015 bereikt hebben, de aanleg van het 
tennispark. We kijken er naar uit dat we 
2016 met een heel sportief en gezellig 
tennisjaar kunnen starten!”

“God schiep de sterren”. 
Eén zo’n alzijdig lichtpitje 
in de ruimte bekijken is 
voor sterrenkundige Theo 
Vermeersch een fascine-
rende openbaring. Kees Klemans vertelt 
me op de vrijwilligersavond een uniek ver-
haal. Is God debet aan ellende en oorlog? 
Als zijn broer dodelijk wordt getroffen bij 
de bevrijding van Breda door een hand-
granaat zegt Kees wat opstandig tegen 
de plebaan van de paters; “Waar is God  
nu?”. Zijn antwoord is direct, helder, met 
hem vol twijfel maar uiteindelijk nog raad-
selachtiger, zodanig dat het Kees van lie-
verlee handen en voeten heeft gegeven. 
Is Jezus geboren in een stal? Was Hij in 
een paleis geboren, in weelde. Wat dan? 
Het verhaal had niet meer bestaan! Is 
alles gebeurd zoals het ons is geopen-
baard? ‘Geen twijfel mogelijk’, zegt Ver-
meersch. Kun je atronomie verenigen met 
het bijbelverhaal? Ga gerust uit van de 
oerknal, zegt in hem de wetenschapper. 
De gelovige Vermeersch laat ook zijn hart 
spreken. Hij haalt Thomas van Aquino aan 
in zijn summa theologica. Kan uit niets iets 
ontstaan? Hij stelt dat wij, zoekende men-
sen, alleen uitgaan van de oerknal. Dat is 
te weinig voor het mysterie van het leven. 

Door Rinie Maas

“GOD SCHIEP DE STERREN!”
En dan ontvouwt hij deze gedachte: God 
heeft zich langzaam aan ons geopen-
baard; door zijn schepping, ten eerste. 
Ten tweede door Jezus, zijn zoon te zen-
den. Geboren in een stal, een omgeving 
waardoor al ons  ijdele streven vergruizelt 
tot niets. Gezonden om hier iets te zeggen 
waar hij geen enkele baat bij had. En wat 
hem, dat wist hij, de kop zou kosten. ‘Ik 
ben de zoon van God’, zei Jezus. “Stond 
ie dan te liegen?”, legt Vermeersch voor. 
“Waarom dan?” Als je niet in de Romeinse 
Goden geloofde dan was het gevolg wat 
het is geweest. Net zoals nu bij IS de kop 
eraf of de kruisdood. Het werd het laatste.

Onze vriend uit Oudenbosch, die met 
Hans de Rijk de Hoevense sterrenwacht 
heeft opgericht, is een wetenschapsman. 
Iedere avond staat zijn kijker klaar om het 
heelal af te turen. Hij zegt: “dan zie ik dat 
het gelovige verhaal in zijn essentie volko-
men authentiek is”. Dat de koningen, zeg 
maar wijzen, op weg gaan om bij Jezus 
neer te knielen. Dat knielen is belang-
rijk. Ze voelen voor een bijzonder kind te 
staan. Ze geven Hem hun geschenken: 
goud, wierook en Mirre. Op hun terugweg 
ontwijken ze de genocidepleger Herodes. 
De ster die hen leidde, is een  hemels 
symbool. “God schiep de sterren”.  

Inschrijving voor de 
Grote Aogse Optocht
Zaterdagmiddag 2 januari 2016 kan er 
worden ingeschreven voor deelname aan 
de Grote Aogse Carnavalsoptocht, die 
plaats vindt op zondag 7 februari 2016.

In café Heuvelzicht, Heuvelstraat 144, 
zitten van 16.00 tot 18.00 uur de leden 
van de Commissie Buitengebeuren van 
Stichting C.C. ’t Aogje klaar om de in-
schrijfformulieren in ontvangst te nemen. 

LET OP:  De inschrijfperiode wordt strikt 
gehanteerd!! Inschrijfformulieren zijn ter 
plaatse aanwezig. Kijk voor het inschrijf-
formulier en reglement op www.cctaogje.nl.
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Winter in 
Princenhage

Foto’s Armin Floren
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076-5977015 
info@advocaatboemaars.nl

Dreef 13a Princenhage

B O E M A A R S
advocatenkantoor( )

Ondernemingsrecht
Huurrecht
Arbeidsrecht
Erfrecht  
Personen- en familierecht

www.advocaatboemaars.nl

Ook in het nieuwe jaar zijn onze medewerkers u graag van dienst. 
Wij wensen u voor nu al een gezond, gelukkig en oplossingsgericht 2016 toe.

Jeroen en Jolanda van der Put    Haagsemarkt 30   Princenhage    076 520 44 66

www.jeroenvanderput.nl

In ons eigen atelier kunt u terecht voor:
- ontwerp en realisatie van sieraden
- reparatie van sieraden  
- reparatie van horloges (ongeacht het merk)

Nieuwe Collectie GC watches

Verschillende nieuwe 
modellen o.a. uitgevoerd 
in een stalen zilverkleurige 
kast en band met rosé 
kleurige details.

€ 449,00

€ 349,00
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Het was december 2014 en ik voelde de 
schaamte van mijn vorige voornemens 
nog. Dit jaar zou anders worden, zonder 
schuldgevoel, want ik ging 2015 in zon-
der voornemens! Halverwege januari be-
gon er ineens iets te knagen, ergens diep 
in mijn buik; Schuldgevoel! Ik had geen 
doel gesteld, mezelf niet uitgedaagd. Ik 
had zo hard geprobeerd mezelf niet te-
leur te stellen, dat het juist daarom ook 
dit jaar weer was gebeurd. Dat schuldge-
voel heb ik tijdens carnaval weggedron-
ken. 

Creatief 
Het is december 2015 en ik raakte lich-
telijk in paniek. Geschreven in verleden 
tijd! Mijn alcoholconsumptie zal er niet 
minder op worden. Wat ik wel kan doen 
is mijn alcoholische versnaperingen op 
de fiets halen. Met 1 fles per keer: Duur-
sport. Aangezien ik geen weekbood-
schappen kan doen vanwege mijn ge-
brek aan huishoudelijk inzicht, ren ik elke 
avond na mijn werk door de supermarkt: 
Interval. 

Mijn kinderen worden creatieve en zelf-
standige wezens door mij. Creatief den-
ken als er alleen oud brood is voor het 
ontbijt. Ik help ze met het plannen. Niet 
alleen met schoolwerk, maar ook wan-
neer ze moeten zeggen dat er schone 
onderbroeken nodig zijn of dat hun bed 
verschoond moet worden: Zelfredzaam-
heid rules. 
Mijn goede voornemens voor 2016; Be-
kijk alles vanuit het volgende motto: “Bij 
slecht weer kun je wel mooi met je hoofd 
in de wolken lopen”. 

‘De Kersttijd uit mijn jeugd’
Zo´n vijfenzestig jaar terug in de tijd, ik 
ben nu 74, was alles toen beter? Nou 
nee, dat waag ik te betwijfelen. Wat mij 
wel het meest bijgebleven is dat het le-
ven zich, zeker in vergelijking met nu, 
veel relaxter afspeelde.  
 
We hadden radio, een grammofoon, ook 
telefoon, maar werden nog niet overstelpt 
met een overvloed aan  media. Was ons 
leven saai? Nou nee, een drukke zaak 
en zes kinderen waarvan ik de oudste 
ben, dat brengt sowieso een hoop druk-
te mee. Het leven was alleen minder ge-
compliceerd.

Tot mijn zestiende jaar, toen ik ben gaan 
werken bij de Kamer van Koophandel, 
speelde zich het leven voor ons af op 
honderd vierkante meter. Tegenover ons 
huis de kerk met daarnaast het klooster, 
waarvan de nonnen ons les gaven, eerst 
op de bewaarschool, daarna op de lage-
re school en de MULO. 

Kerstherinneringen
Nadat Sinterklaas goed en wel naar 
Spanje was vetrokken, brak de kerst-
tijd aan en werden de beelden van de 
kerststal van zolder gehaald. Ze waren 
door de jaren heen niet allemaal meer 
puntgaaf, zo had de kameeldrijver maar 
een halve hoed meer, de staf van Jo-
zef was gehalveerd en miste het kindje 
Jezus een handje. Ieder jaar opnieuw 
maakte ons vader een nieuwe kerststal 
van kippengaas met cement. Ofwel hij 
zakte half in elkaar, ofwel hij brak door 
de grote droogte in de huiskamer waar 
in de kersttijd constant de kachel rood-
gloeiend snorde. De kerstboom werd 
versierd met kerstkransjes en met echte 
kaarsjes. Daaronder een emmer met wa-
ter. Zodat, wat meerdere malen gebeurd 
is, de brandende kerstboom snel geblust 
kon worden. 

Kerstnacht
Op kerstavond waren de straten uitge-
storven. Iedereen bereidde zich voor op 
het hoogtepunt van Kerstmis, de nacht-
mis, die om 4 uur begon. Wij gingen 
eerder naar bed als anders en mochten 
bij uitzondering het straalkacheltje aan-
zetten. Door de strenge vrieskou ston-
den er immers bloemen op de ramen en 
door het kacheltje konden wij ons in een 
draaglijke temperatuur aankleden. Door 
de knisperende verse sneeuw liepen we 
naar de kerk. Alleen mijn vader ging met 
ons naar de nachtmis, mijn moeder bleef 
thuis om het ontbijt te maken. De nacht-
mis, duurde maar liefst twee uur. Eerst 
een hoogmis, daarna nog twee ´gewone´ 

Goede voornemens
Het was december 2013 en ik had goe-
de voornemens. Meer sporten, minder 
drinken en mijn huishouden van Jan 
Steen op orde krijgen. Een tweede 
Martha Stewart zal ik nooit worden, 
maar dat mijn dochter mij moest ver-
tellen in welke van de 3 wasmanden de 
schone onderbroeken lagen, dat ging 
mij niet meer gebeuren.

Mijn schema was gemaakt, de woens-
dagen en vrijdagen zou ik beginnen met 
sporten. De outfit aangeschaft, vrien-
dinnen geronseld. De eerste woensdag 
lag ik met slaapgroeven in mijn gezicht 
te planken, maar ik had het gedaan! De 
twee dagen erna herinnerde elke trap-
trede en ieder toiletbezoek mij aan mijn 
enorme wilskracht. Wat fijn. Dat ik de 
vrijdagen moest werken, kwam mij niet 
slecht uit.

Borrel 
Het weekend gingen we naar familie om 
een nieuwjaarsborrel te halen. Sterk als ik 
was, dronk ik thee, spa rood, cola, totdat 
ik merkte dat de grapjes door overige, 
licht benevelde, familieleden zonder al-
cohol best beledigend zijn. Bijvoorbeeld: 
“Haal jij eens wat te drinken! Als kind was 
je altijd al zo’n luie donder, geen wonder 
dat je werkloos was, hahaha”: Echt alleen 
maar om te lachen na minimaal 1 fles 
wijn. Ik kan met trots zeggen dat ik een 
familieruzie voorkomen heb. 
Met een kater op maandagochtend be-
gon de schoolweek. De vragen die ge-
steld werden, deden mij vermoeden 
dat ik mijn derde goede voornemen 
had geschonden.  “Mama, waar is mijn 
luizenzak?”, “Mama, je weet toch dat ik 
vanavond moet hockeyen, waar is mijn 
trainingspak?”. Vanuit noodzaak ging ik 
woensdag niet sporten, maar wassen en 
strijken. 

Het was half januari en werkelijk alle goe-
de voornemens waren gebroken. Mijn 
gevoel van falen en schuld waren zo 
groot dat ik deze wegdronk met een paar 
heerlijke glazen wijn.

missen. Als we thuis kwamen had mijn 
moeder de kachel aangemaakt, de tafel 
feestelijk gedekt, waren er warme wor-
stenbroodjes, krentenbrood en heerlijk 
beleg voor op het brood. Een letterlijk en 
figuurlijk ´warm´ kerstontbijt, waarna we 

Helma Raaijmakers haalt herinneringen op

spelletjes gingen spelen. Het gevolg was 
wel dat om negen uur iedereen uitgeteld 
was en menigeen z´n ogen niet open kon 
houden. Mijn herinnering aan het leven in 
die tijd is samen te vatten in zes woorden. 
Toen was geluk nog heel gewoon.

Door Marieke Richter
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Het  Roode Hert 

wenst ieder 

fijne feestdagen 

en een goed 2016!

RESTAURATIE

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

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

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

HOEZO
 T.H.T.?
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NIET VERGETEN!

DISNDAG 29 DECEMBER

WINTERKNUTSELS 
MAKEN

De Hobbyclub Princenhage organi-
seert een instuif op dinsdag 29 de-
cember van 18.30 tot 20.00 uur om 
winterknutsels te maken. Met diverse 
materialen en technieken ga je aan 
de slag en na afloop mag je je eigen 
gemaakte creaties mee naar huis 
nemen. Locatie: De Dobbelsteen,  
Kanstanjezolder, ingang Lei-
dekkerstraat. Kosten € 2,50 
(voor niet-leden) Meld je aan via  
nfo@hobbyclubprincenhage.nl. Voor 
meer informatie kun je bellen naar In-
eke (06) 25 55 25 50..

ZONDAG 20 DECEMBER

KERSTCONCERT 
GROOTKOOR BRABANT 

Het Grootkoor Brabant geeft een feeste-
lijk kerstconcert in de Johanneskerk op 20 
december om 14.00 uur. Dit jaar staat het 
kerstconcert in het teken van Charles Dic-
kens. Als speciale gast is het Dickens Ko-
perensemble uit Voorburg uitgenodigd. Het 
Grootkoor Brabant staat onder leiding van 
Etty van der Mei en Nan van Groeningen. 
De solisten worden begeleid door pianist 
Rob van Dijk. Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij de Johanneskerk, die vanaf 13.15 
uur is geopend. Online reserveren kan via  
zing@grootkoor.nl. 

ZONDAG 3 JANUARI

NIEUWJAARSCONCERT & 
- RECEPTIE

De Dorpsraad Princenhage,Koninklijke 
Harmonie Cecilia Princenhage en de 
Stichting Gemeenschaps Accomodaties 
Princenhage nodigen de inwoners van 
Princenhage uit voor het nieuwjaarscon-
cert in de Rabozaal
Na afloop hopen wij met u te kunnen 
proosten op het nieuwe jaar 2016 met 
muzikale omlijsting van een combo uit 
Princenhage. U bent van harte welkom 
op 3 januari 2016 van 12.00 uur in Soci-
aal-cultureel centrum De Koe
Entree: Gratis

GEEN KLEDINGINZAMELING

In januari zal er namens Doskonale geen kle-
ding ingezameld worden. In verband met de 
feestdagen start de kledinginzameling pas 
weer in februari.

DINSDAG 22 DECEMBER

KERSTVIERING KNUTSELEN

Wil je tijdens de kerstvakantie komen knut-
selen? Bij de Hobbyclub Princenhage kun je 
creatief aan de slag tijdens de instuif op dins-
dag 22 december van 18.30 tot 20.00 uur om 
kerstversieringen te maken. Met diverse mate-
rialen en technieken ga je aan de slag en na 
afloop mag je je eigen gemaakte creaties mee 
naar huis nemen. Locatie: De Dobbelsteen,  
Kanstanjezolder, ingang Leidekkerstraat. 
Kosten € 2,50 (voor niet-leden) Meld je aan 
via  info@hobbyclubprincenhage.nl. Voor 
meer informatie kun je bellen naar Ineke  
(06) 25 55 25 50.

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

WOENSDAG 6 JANUARI

DRIE KONINGEN

Op 6 januari vieren we het feest 
van drie koningen. Je mag je ver-
kleden als een echte koning,  en 
tussen 15.30 en 16.30 bij men-
sen aan de deur een liedje gaan 
zingen in ruil voor…..misschien 
wel wat lekkers. Zorg dat je om 
16.30 bij de kerststal op de markt 
bent, dan word je door de vrijwil-
ligers van de kerststal met een 
lantaarntje naar de kerk gebracht, 
waar we samen iets eten en drin-
ken en natuurlijk weer iets gezel-
ligs gaan doen, wat we gaan doen 
is nog een verrassing. 
We hopen veel mooie koningen te 
zien op deze woensdagmiddag!

DONDERDAG 31 DECEMBER 

OUDEJAARSMIDDAG

Oudejaarsmiddag in de Westerwiek met  
bingo en muziek van de grensmuzikanten. 

Aanvang 14.00 uur. Zaal gaat om 13.30 uur 
open, entree 5 euro. Deze middag is voor ie-
dereen toegankelijk.
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3 dagen kerstfeest in de overdekte wintertuin, met kraampjes vol brocante, lekkere hapjes, warme dranken, de 
sfeervol ingerichte wijn- en spijskelder, of geniet van een speciale kerstlunch in Tante Betsie’s voorkamer of keuken. 

Welkom! Vanaf 10.00 tot 17.00 uur. Voor de diverse activiteiten kijk op de Facebook pagina van Tante Betsie.

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Vrij en schitterend gelegen, uitstekend onder- 
houden, royale vrijstaande villa met (slaap-)  
kamer op de begane grond, multifunctionele 
inpandige garage van ca. 25 m² en ruime, veel  
privacy biedende tuin op het zuiden. De woning  
ligt in de ruim opgezette villawijk “Heilaarpark”.  
Een ideale woning om lekker vrij te wonen en  
wonen en werken te combineren!  
Woonopp. : ca. 235 m²     (excl garage 25 m²   ) 
Vrpr.: € 629.000,= k.k. 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Heilaarpark 21 

Tel.: 076-522 71 94
www.lambregtsmakelaardij.nl

Vrij en schitterend gelegen, uitstekend onderhouden,
royale vrijstaande villa met (slaap-)
kamer op de begane grond, multifunctionele
inpandige garage van ca. 25 m² en ruime, veel
privacy biedende tuin op het zuiden. De woning
ligt in de ruim opgezette villawijk “Heilaarpark”.
Een ideale woning om lekker vrij te wonen en
wonen en werken te combineren!
Woonopp. : ca. 235 m² (excl garage 25 m²)
Vrpr.: € 629.000,= k.k.

Wij wensen u een 
energiek en 
duurzaam  2016

duurzaamdorp@gmail.com

Princenhage met Buren Gluren op RTL4 in Ons 
Huis Verdient Het op zondag 20 december 15:50
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Vogelvereniging SIVO houdt na 
60 jaar op te bestaan

aan Wim Nooren en zijn vrouw Diny, ´de 
moeder van onze club´. 

Plak/ en fotoboeken
60 Jaar Sivo zijn gevangen in vele foto/ 
en plakboeken. Foto´s van uitstapjes, 
vooral in de natuur om volgens de doel-
stelling van Sivo ´de vogelsport te bevor-

Op 23 mei 1955 werd vo-
gelvereniging ‘de Sier-
vogel’ opgericht, kort-
weg Sivo, met Piet van 
de Velden als voorzitter. 
Sivo is met negentien leden begonnen, 
had in de jaren negentig ruim honderd 
leden en nu, anno 2015, wordt het doek 
gesloten voor vijftig leden. 

Om een stukje geschiedenis uit het leven 
van Sivo te horen, praat ik met Wim Leijs 
(62), die van 2003 tot 2013 voorzitter was 
en inmiddels 35 jaar lid is van de club. 
Tevens schuift de huidige voorzitter, Joop 
van den Heijkant, aan. Ook Ben Stroop, 
materiaalcommissaris van Sivo, spreekt 
net als de anderen zijn teleurstelling uit 
over het einde van Sivo. `We zijn drie jaar 
bezig geweest om een nieuw bestuur sa-
men te stellen, maar daar ontbrak onder 
de leden de belangstelling  voor. Wij wij-
ten dat ook aan de vergrijzing, waardoor 
het ledental, ook landelijk gezien, hard 
terugloopt. De jeugd heeft tegenwoordig 
geen animo meer om ´vogeltjes te hou-
den´. Dat zie je trouwens ook in andere 
sporten gebeuren, kijk maar naar de dui-
vensport. Al met al is het dus zo gelopen 
dat er zich niemand beschikbaar stelde 
om bestuurslid te worden en een vereni-
ging zonder bestuur, dat werkt niet”.  

Geld naar goede doelen
`Er was nog een aardig bedrag voorhan-
den, dat volgens de statuten aan een 
goed doel besteed moet worden. In de 
laatst gehouden vergadering is besloten 
dit bedrag van ruim 2 7.500,- aan vijftien 
landelijke organisaties te doneren, waar-
onder KWF Kankerbestrijding, de Neder-
landse Hartstichting, Vogelbescherming 
Nederland, Vogelrevalidatiecentrum Zun-
dert, West/Brabantse Vogelwerkgroep, 
enz. Dan blijft er nog een klein bedrag 
over voor de Princenhaagse kerststal-
werkgroep`.

Mooie herinneringen aan 60 Jaar Sivo
‘Jaarlijkse hoogtepunten waren de ten-
toonstellingen, voorheen in Het Roode 
Hert en vanaf 2000 in de Koe. Wat we 
vooral zullen gaan missen zijn de vogel-
beurzen die eens per maand in Heuvel-
zicht gehouden werden en de gezellig-
heid die dat met zich mee bracht. Ook de 
contacten onderling tussen de leden zijn 
altijd goed geweest. Wij benadrukken 
toch wel, zonder de talloze andere vrijwil-
ligers te kort te doen, dat we veel te dan-
ken hebben aan Jan en Riet Bervoets, 

Door: Helma Raaijmakers

deren´. De tentoonstellingen zijn op de 
gevoelige plaat vastgesteld, maar ook 
de prachtige winnende vogels met hun 
fokkers ontbreken niet. Wim Leijs zucht. 
`Ja, we vinden het allemaal jammer, maar 
we hebben mooie tijden gehad, die her-
inneringen koesteren we`.

Princenhage Begroot is een pilot van 
de Gemeente Breda om bewoners zelf 
te laten meedenken en organiseren 
van verbeteringen aan hun wijk. Doel 
van de pilots is om te experimenten en  
leren, zodat voor de begroting van 2017 
het Bredaas model van een burger- 
begroting in de rest van de stad en  
dorpen een vervolg krijgt.

Na alle voorbereidingen om de pilot Prin-
cenhage Begroot bij de Princenhaagse 
bevolking bekend te maken via media 
(traditioneel en social), de introductie-
avond van 17 november en de mond tot 
mond reclame, was het woensdagavond 
9 december aan de aanwezigen in De 
Dobbelsteen om daadwerkelijk met idee-
en voor de dag te komen.

Meedenkende Princenhagenaars
Het kernteam dat deze pilot begeleidt, 
bestaande uit Kok van der Weijden, Ma-
rian Verheij, Jan Smits, Martijn Kegler en 
Lenny Sinke, leidde de meedenkende 
Princenhagenaars door de avond.
Na een korte introductie van Marian, die 
benadrukte vooral realistisch te dromen 
over mogelijke ideeën, was het aan de 
aanwezigen om hun plannen zo goed mo-

Princenhage Begroot van start met 18 ideeën
gelijk te verwoorden. Al gauw vlogen de 
ideeën over tafel. Soms gevoed door per-
soonlijke omstandigheden of interesse, 
maar vaak ook met veel oog voor de be-
langen van de gemeenschap in al haar di-
versiteit. Binnen het uur waren er 18 idee-
en benoemd en door Martijn meteen via 
de computer op groot scherm getoverd. 
Zo is o.a. veel aandacht voor groen en de 
inrichting van straten en pleinen.

Werkgroepen gevormd
Voor de meeste plannen werd na het ple-
naire gedeelte moeiteloos een werkgroep 
gevormd. Voor een aantal ideeën (oude-
ren, werklozen, promotie) wordt nog naar 
mensen gezocht. De werkgroepen zijn 
dus van start gegaan. Wanneer u belang-
stelling heeft om aan te sluiten, uw ideeën 
in te brengen of nieuwe suggesties aan 
te dragen, dan is dat zeer zeker mogelijk. 
Immers, Princenhage Begroot is van, voor 
en door alle inwoners van Princenhage. 
U kunt contact opnemen via princen-
hagebegroot@gmail.com. De volgende 
openbare bijeenkomst is op woensdag 20 
januari in De Posthoorn, vanaf 19.30 uur.

We verheugen ons op uw komst en inzet!
Lenny Sinke namens het kernteam

Nog plaatsen beschikbaar in werkgroepen
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Wij wensen u allemaal een 
gezond en voorspoedig 2016 toe!

La Barrique
Haagsemarkt 8

Tel. 076 - 521 69 46

KERSTAANBIEDING

Zuidam Liqueur
Kaneel/Amaretto/Cafe 

van € 18,60 voor € 16,95

Ferreira Port
Ruby/Tawny/White 

van € 9,45 voor € 7,95 RB wwerr   eeeaae a
aaaaatititi tititi tiati tititiatititititiatititititi 
titititiati titititi tititi tiaatiatititititiaaatiti titi 
tiati atitiatiatiatitiati atiti tia titititiatia 
tititiatiatitititiatiti

BBerettee
etiti tiatitiati tititititi aati titititititi titiatiattati atititi 
ti tititititiatititititi ttti aatititiati titititiati tia tititi tiati 
titiatitia aati titititi titiatiati atititi ti tititiatiti

076 - 5220385 -   ee egaaaae 111 Breda

TOE AAN EEN 
NIEUW KUNSTGEBIT 
OF PROBLEMEN MET UW HUIDIGE? 

HART VOOR U EN UW MOND 

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

OPEN DAG 
GEWOON EVEN 
BINNENLOPEN 

MASTBOSSTRAAT 78A BREDA T: 076 - 515 06 13 
MA-DO 9.00 - 16.00 UUR, VRIJDAG 9.00 - 12.30 UUR 
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1e en 2e Kerstdag
Schalen hors d’oeuvre vlees/vis € 15,50 p.p.

 

1e Kerstdag
Kerstdiner in ons restaurant vanaf 18.30 uur

Voor het menu zie www.deposthoorn.net 

of mail naar info@deposthoorn.net
 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!  

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

Vestiging Breda Esserstraat 79, BREDA T 076 - 514 74 44 
Vestiging Chaam Bredaseweg 4, CHAAM T 0161 - 492 508

E-mail:verzekeringen@ackoijen.nl 

www.ackoijen.nl

Geopend maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 u

■ Persoonlijk en onafhankelijk 
hypotheekadvies

■ Verzekeringen particulieren  
en zelfstandig ondernemers

■ Pensioenadvies
■ Bankzaken, wij zijn uw RegioBank!

Stap gerust binnen in een van onze twee vestigingen. 
Onze gekwalificeerde en gecertificeerde adviseurs kijken
samen met u naar de mogelijkheden.

Hypotheken 
Pensioenen 
Verzekeringen
Sparen

VUURWERK
Hobbycentrale

“PRINCENHAGE”
Esserstraat 65 - 4813 EJ Breda tel. ( 076) 5147293 - Fax ( 076) 5145782

GROTE VOORRAAD VUURWERK 

VERKOOPDAGEN: 
dinsdag 29, woensdag 30 december 
en donderdag 31 december 2015.

Kijk ook op: 
www.vuurwerkbestelling.nl 

www. diamond-collection.com
Bestellijsten in de winkel verkrijgbaar
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Merry 
Christmas  

 

 
  

Kapsalon Kop  
Wenst U fijne feestdagen en een goed 2016! 

 

Kapsalon Kop 

Heuvelplein 253 

4812PE Breda 

076-5141465 

Di t/m Vr  9.00 – 17.30  

Za  8.30 – 16.00 
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KERSTCONCERT en 
OPENING KERSTSTAL 

Princenhage 
 

Zaterdag 19 december 2015 
Haagsemarkt 

 

verzorgd door 
 

werkgroep Kerststal 
Opleiding van Kon.Harm. Cecilia 

o.l.v. Chantal de Bonth 

Theaterkinderkoor De Nieuwe Veste 
o.l.v. Lucie Hillen 

Studenten Popkoor EPIC Tilburg 
o.l.v. Lotte van der Heijden 

 

 

Programma: 

 

18.00 u: Kerstconcert met samenzang  
    in de St.Martinuskerk 
   

19.00 u: Opening kerststal op de 
            Haagsemarkt met kerstliedjes 

 

       Toegang gratis 
 

De burgemeesters van Princenhage: 
Mr. W.A. van Gils (1844-1862)

de oorlog met België, misoogsten) goed 
overwonnen. 

Fulltime burgervader
Van Gils was fulltime burgervader en had 
er niet, zoals toen heel gebruikelijk was 
in kleinere gemeentes, een baantje naast 
als secretaris, herbergier of heerboer. 
Van Gils treedt in 1862 terug als burge-

In december 1843 wordt 
de uit Breda afkomsti-
ge advocaat Wilhelmus 
Antonius (Willem) van 
Gils benoemd tot bur-
gemeester. In januari 1844 treedt hij in 
functie als opvolger van burgemeester 
Luysterburgh. Tot aan de invoering 
van de Gemeentewet, 29 juni 1851, is 
Van Gils als burgemeester ambtshalve 
lid van de raad. 

De Gemeentewet bepaalt dat de raad 
voortaan het hoogste orgaan van de ge-
meente is. De elf leden worden nu recht-
streeks gekozen door (een deel van) de 
bevolking en het aantal leden is afhan-
kelijk van het aantal inwoners. Van Gils, 
voorzitter van de raad, heeft als burge-
meester geen stemrecht meer. Hij vormt 
vanaf 1851 samen met de wethouders 
Nooren en Resemans het dagelijks be-
stuur van de gemeente Princenhage.

Katholieke meisjesschool in 1845
Onder het ‘bewind’ van Van Gils werd, 
op initiatief van pastoor C. Oomen van 
de Martinusparochie, een R.K. Meisjes-
school opgericht. Het kerkbestuur zorg-
de voor een woning voor de zusters en 
de schoollokalen. Op 17 oktober 1845 
namen drie zusters van de Penitenten 
Recollectinen (de zusters van Etten)  hun 
intrek in de oude pastorie, die voor pas-
toor Holthuysen in 1635 gebouwd was 
en in latere jaren gebruikt was als pre-
dikantswoning. Het huis was niet groot, 
maar voldoende om aan onderwijs voor 
Princenhaagse meisjes te beginnen. 
Spoedig bleek het schooltje in een grote 
behoefte te voorzien. Ook werd tijdens 
zijn burgemeesterschap een nieuwe kerk 
in Beek gebouwd, de Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelvaart.

Geen grote ontwikkelingen
Van Gils staat niet te boek als een man 
van veel grootse daden of belangrijke 
ontwikkelingen. Daarmee was hij geen 
uitzondering. Veel negentiende-eeuwse 
dorpsburgemeesters in Noord-Brabant 
zijn brave (eerste) burgers, die, onparle-
mentair gezegd, ‘op de winkel passen’. 
Princenhage was overigens niet zomaar 
een doorsnee plattelandsgemeente. 
In oppervlakte een van de grootste ge-
meentes van ons land, sterk georiënteerd 
op de stad, twee redelijk welvarende ker-
nen, zeker in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw, en de problemen uit de 
eerste helft (zoals landbouwschade door 

Door: Helma Raaijmakers meester en verhuist in 1869 met zijn zoon 
vanuit Princenhage naar Delden in Over-
ijssel.

Behalve Dommer van Poldersveldt 
(1904-1916) hebben alle burgemeesters 
een straatnaam gekregen. De Burge-
meester van Gilsstraat is een zijstraat van 
de Hovenierstraat.

Kerstmusical
‘Sterrenstad’
Op 24 december is de Kerstmusical 
‘Sterrenstad’ te bewonderen in ge-
meenschapshuis de Koe. 

In het dorpje ‘Sterrenstad’ geven bewo-
ners elkaar dagelijks sterren en stippen. 
Wouter woont in het dorp en krijgt alleen 
stippen omdat niemand hem op waarde 
schat. Wanneer hij de Maker ontmoet 
verandert Wouter zijn leven. Kom en 
beleef de wondere wereld van ‘Sterren-
stad’. De musical is gratis toegankelijk, 
geschikt voor alle leeftijden en de zaal is 
open vanaf 19.30. Kijk voor meer infor-
matie op www.grip-breda.nl of belt u met 
06-21851844.

KERSTCONCERT en
OPENING KERSTSTAL

Princenhage

Zaterdag 19 december 2015
Haagsemarkt

verzorgd door

werkgroep Kerststal
Opleiding van Kon.Harm. Cecilia

o.l.v. Chantal de Bonth
Theaterkinderkoor De Nieuwe Veste

o.l.v. Lucie Hillen
Studenten Popkoor EPIC Tilburg

o.l.v. Lotte van der Heijden

 Programma:

 18.00 u: Kerstconcert met samenzang
  in de St.Martinuskerk
 19.00 u:  Opening kerststal op de
  Haagsemarkt met kerstliedjes

Toegang gratis
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Het licht is gekomen

Het licht is gekomen.

Zo klein als een kind.

Zo groot als de hemel.

Het licht

Zo mooi om naar te kijken.

Zo goed om je aan te warmen.

Zo veilig om je in te koesteren.

Overal is het licht gekomen.

Overal zingen mensen van vrede.

Mensen vinden warmte en 

gezelligheid bij elkaar.

En u, God, bent erbij.

 

En ook waar het licht nog 

niet is gekomen.

Ook daar bent u erbij.

Waar de oorlog ook 

vandaag nog doorgaat.

Waar de honger vandaag 

nog groter is.

De eenzaamheid nog 

dieper dan anders.

In gevangenissen en ziekenhuizen.

Op straat en onder de brug.

U bent erbij.

Als een kind zo klein.

Als de hemel zo groot.

De Martinusgeloofsgemeenschap en  
de Johanneskerk wensen u lichte en  
vredevolle Kerstdagen toe!

GEBED MARTINUSKERK

Zondag 20 december. 4de zondag van de Ad-
vent.
11.00 uur: Viering van Woord en Communie 
met als voorganger pastor Adrie Lint, m.m.v. 
het Martinuskoor.
14.00 uur. Engelse viering met als voorganger 
pater Savio.

24 december Kerstavond
19.00 uur: Viering van Woord en Communie 
met als voorganger pastor Henny Spooren-
Schaart, m.m.v. het Martinuskoor.
21.00 uur: Eucharistieviering met als voorgan-
ger pastor Paul Heye, m.m.v. het Jongerenkoor 
Princenhage.l 

25 december Kerstmis
11.00 uur: Eucharistieviering met als voorgan-
ger pastor Paul Heye, m.m.v. het Martinuskoor.

26 december Tweede Kerstdag
11.00 uur. Viering van Woord en Communie met 
als voorganger pastor Giny v.d. Korput. Oud 
JKP-leden verzorgen de zang.
Zondag 27 december geen viering.

Dinsdag 29 december 9.00 uur: OLV Altijddu-
rende Bijstand Heuvel. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye.

Zondag 3 januari. Nazarethviering
11.00 uur. H. Moeder Gods Effen. Eucharistie-
viering. Voorgangers pastores Paul Heye en 
Adrie Lint. (geen viering in de H. Martinuskerk, 
vanwege Nazarethviering). Aansluitend Nieuw-
jaarswensen.

JOHANNESKERK

20 december: 4de zondag van de Advent. 
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 10.00 
uur. 
16.00 uur: Kinderkerstfeest in de Markuskerk, 
Hooghout 96, voor alle kinderen, ouders, opa’s 
en oma’s. 

24 december: Kerstnachtdienst. Aanvang 
21.30 uur. Kerk open 20.45 uur. Samenzang 
vanaf  21.00uur. 

25 december: 1ste Kerstdag. Aanvang 10.00 
uur. Met muzikale medewerking van leden van 
Cappella Breda en Graham Kennett op het or-
gel.

27 december: Gezamenlijke dienst in de Luk-
askerk, Tweeschaar 125. Aanvang 10.45 uur. 
Voorganger ds. M.J.A. Schulz
31 december: Oudejaarsdienst in de Markus-
kerk. Aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Ton 
van Prooijen.

3 januari 2016: Dienst van Woord en Gebed. 
Aanvang 10.00 uur. Koffie en Goede Wensen 
na afloop.
Tenzij anders aangegeven is voorganger in de 
dienst onze wijkpredikant ds. Saskia van Meg-
gelen.

Vieringen Martinuskerk en Johanneskerk rond kerst en jaarwisseling
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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-

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. 

Misintenties
Zondag 20 december 11.00 uur: Overl. 
echtpaar Van Mierlo-Plouvier.

24 december Kerstavond
19.00 uur: Overleden kosters en collectan-
ten; pa en ma Theeuwes; Pa en ma van 
Trier en Alfons.
21.00 uur: Overleden kosters en collectan-
ten; Overleden ouders Sjaak Kapetijn en 
To van Eekelen en zus Joke.

25 december Eerste Kerstdag
11.00 uur: Riet en Tinus van Bilsen; Jo van 

Loon-Boeren en dochter Corrie Luijken.

Zondag 3 januari
11.00 uur: Voor een bijzondere intentie.

Verzorgingshuis Haga
24 december 17.30 uur: Kerstviering met 
als voorganger pastor Michiel van Kooten. 

Communie thuis ontvangen
Als u door omstandigheden in de kersttijd 
niet in staat bent naar de kerk te komen, 
dan kunt u tot en met 21 december aan-
geven de communie thuis te willen ontvan-
gen. U kunt zich op (laten) geven door een 
telefoontje naar het secretariaat, tel. 521 38 
73 (alleen in de ochtenduren). 

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Vieringen Johanneskerk rond Kerst en 
Jaarwisseling
Zie elders.
Autorijdienst: 
Voor alle kerkdiensten is er een gratis auto-
rijdienst beschikbaar. Info: dhr. Harder, tel. 
521 23 69 (na 20.00 uur).

Kerstherberg
Jaarlijks wordt in Breda met kerst de 
KERSTHERBERG georganiseerd. Doel 
van de KERSTHERBERG is om een 
“thuis” te bieden aan mensen die, om wat 
voor reden dan ook, dit tijdens de kerst-
dagen missen. De Herberg is gratis en 
voorziet in gezelligheid, onderdak, eten, 
drinken, warmte, spelletjes, contact, een-
voudige kennismaking met het evange-
lie, enz. Van kerstavond (24 december) 
19.00 uur tot 2e kerstdag 19.00 uur bent 
u van harte welkom.
Het eten en drinken wordt voornamelijk 
geschonken door winkeliers uit Breda 
en omstreken. Voor gezelligheid en aan-
dacht wordt gezorgd door vrijwilligers die 
een gedeelte van de dag of nacht gast-
heer of gastvrouw zijn. Dit jaar hopen wij 
op beide dagen om 15.00 uur een kerst-
diner te kunnen serveren. Op tweede 
kerstdag is er van 12.00-15.00 uur speci-
aal voor de kinderen extra aandacht.

Wilt u ons werk ondersteunen d.m.v. 
een gift, dan kan dit op bankrekening 
NL17INGB0675545447 t.n.v. E.Y. Fioole 
o.v.v. Gift KERSTHERBERG Breda.

Nieuwe locatie 2015
Dankbaar zijn we, dat we dit jaar voor de 
KERSTHERBERG Breda gebruik mogen 
maken van Het Rondeel aan de Klooster-
laan 14 in Breda.

Wijkpredikant
Ds. Saskia van Meggelen. Tel. 06-
22576592

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. Harm van Wijk. Tel.  8871215

Ten slotte
De wijkraad van de Johanneskerk wenst 
een ieder gezegende Kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig 2016!  

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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Stuur je oplossing naar: kerststalprincenhage@gmail.com
of doe deze in de groene brievenbus bij de kerststal

loop de route wanneer je zin hebt van 19 dec tot 3 jan
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Bij de kerstcreaties hangen houten boompjes.
Vul de letters die bij de nummers horen in:
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