
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Graffi ti onthuld op basisschool Sinte Maerte

DRD Support. Cornelis Merema sluit zich 
volledig bij Paul Kerkhofs aan: “Talent 
moet benut worden. En als ons bedrijf 
daar bij kan helpen, graag.”

Bewondering
De graffi ti is gemaakt op het speelplein 
bij de kerk en vanaf het Kerkepad goed te 
zien. Dus mocht u een wandeling maken, 
werp dan zeker een blik op het plein. Het 
kunstwerk toont de naam van de school 
in graffi tiletters met daarnaast twee stoe-
re poppetjes die een beetje lijken op de 
twee kinderen uit het logo van de school. 
Nadat de directeur zijn woordje had ge-
daan mochten Fee en Busse de graffi ti 
zelf onthullen. Dit gebeurde op een knal-
lende manier en leidde tot de nodige be-
wondering bij kinderen en leerkrachten.
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“Ik vond het zo’n eer…”

Afscheid 
Fee zal dit jaar afscheid nemen van haar 
school en iets moois achterlaten. “Ik vond 
het zo’n eer om dit te mogen doen. Ik ben 
nu trouwens bezig met een kleurboek 
vol beroemdheden die ik als afscheids-
cadeau wil geven aan mijn klasgenoten 
als we straks naar de middelbare school 
gaan”, glimlacht Fee trots. Deze laatste 
woorden tekenen het talent van deze tie-
ner.

Enkele weken geleden 
las u in ons Wijkblad al 
over Fee Huijbregts en 
haar passie voor teke-
nen. De school heeft Fee 
de ruimte gegeven om een graffi ti voor 
de school te ontwerpen. Deze teke-
ning is door graffi tikunstenaar Steven 
Hopman nog strakker gemaakt en in 
de kerstvakantie door beide artiesten 
op de muur gespoten. En het resultaat 
mag er wezen.

”Ik vind ‘m echt supercool geworden. Ik 
ben er echt trots op dat ik iets achterlaat 
op deze school”, aldus achtstegroeper 
Fee. “Het was leuk, maar soms best 
moeilijk om te doen. Vooral strakke lijnen 
trekken is nog best lastig. In de zomer-
vakantie gaat mijn moeder een laken 
buitenhangen en dan mag ik in de tuin 
gaan oefenen. Daar heb ik echt zin”, ver-
telt Fee.

Talent
“We geven kinderen graag de gelegen-
heid om hun talent te laten zien. Het is 
mooi dat dit op zo’n manier kan”, vertelt 
een trotse directeur Paul Kerkhofs. Als 
de directeur bij de opening zijn waarde-
ring uitspreekt over het talent van Fee 
en broer Busse, straalt het tweetal haast 
net zo als het kunstwerk dat ze zelf ge-
maakt hebben. Niet alleen de school 
heeft Fee de ruimte geboden om haar 
talent te laten zien. Het kunstwerk is voor 
een aanzienlijk deel gesponsord door 

Door Ron van Zundert
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De Kersttijd in Princenhage zit er weer 
op. Het zal ook aan het mooie weer 
gelegen hebben, maar nog nooit is de 
KerstCreatieRoute zo druk belopen en 
befi etst als dit jaar. Er zijn veel leuke 
reacties binnengekomen van mensen 
die genoten hebben van al het moois 
in tuinen en achter de ramen, en ook 
steeds vaker zijn dat mensen van bui-
ten Princenhage. 

Bij dezen wil het bestuur van De Kerststal 
alle deelnemers - ‘kunstenaars’, winke-
liers en wandelaars- heel hartelijk bedan-
ken, want samen hebben we er weer een 
mooi evenement van gemaakt. 

Nog nooit waren de stemmen zo ver-
deeld; maar liefst 20 van de 61 deelne-
mers hebben stemmen gekregen voor de 
publieksprijs. Dit jaar heeft zich voor het 
eerst ook een vakjury gebogen over alle 
kunstwerken, en wordt een juryprijs uit-
gereikt. Uit alle juiste inzendingen van de 
puzzeltocht (de complete puzzelzin was: 
“Met Kerst al puzzelend genieten van ‘t 
dorp”) zijn twee winnaars geloot, en dat 
zijn geworden:
- Roy van Rumph (korte route)
- Niek Matthijsen (lange route) 

Winnaars
En natuurlijk gaan de felicitaties uit naar 

KerstCreatieRoute 2015 druk belopen
de winnende Kerstkunstenaars, die be-
oordeeld zijn op de criteria: kunstzinnig-
heid, Kerstgedachte, inzet, originaliteit 
en ook of er wellicht kinderen hebben 
mee geknutseld:
- 1e prijs: Scouting 
(Marina Vermeulen, Doelen 36)
- 2e prijs: Willem en Dirk Nooren 
(Dreef 61)
- 3e prijs: De Ukkepuk / Dobbelsteen 
(Doelen 36)
- Publieksprijs: Fam. Visser 
(Liesbosstraat 29)
- Juryprijs: Fam. Beekers 
(Dreef 51)

Enthousiasme 
gezocht
Doordat ons blad steeds dikker wordt 
en we ook via onze website en Face-
book (en straks ook onze app) het 
nieuws zo snel mogelijk bij u willen 
brengen zijn we altijd op zoek naar en-
thousiaste mensen die ons team willen 
versterken. 

Op dit moment zoeken we vooral naar 
een persoon die de eindredactie van ons 
blad wil gaan doen. In deze functie ben 
je eindverantwoordelijk voor alle tekstue-
le inhoud van het blad. Je bent de laatste 
die alle artikelen leest en doorzet naar de 
drukker. Het vraagt iedere week een paar 
uurtjes, commitment en een uitstekende 
kennis van de Nederlandse taal. 
Het verdient wellicht nog de aan-
dacht te vermelden dat de werkzaam-
heden verricht worden op basis van 
vrijwilligheid. Mocht je interesse heb-
ben dan kun je per mail reageren via 
wijkbladprincenhage@gmail.com. We 
zien jouw enthousiasme met vreugde te-
gemoet.

Beeldmerken in 
Princenhage
Een beeldmerk of logo is 
een grafi sche 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 organi-
saties in Princenhage zich ook met 
behulp van hun logo. Het Wijkblad is 
benieuwd naar de verhalen achter de 
Princenhaagse logo’s en ging op on-
derzoek uit. Deze week het logo van 
Mechel makalelaardij.

“In augustus van dit jaar bestaat ons 
bedrijf 14 jaar. We zijn dit jaar verhuisd 
naar de Dreef en daar zijn we echt 
heel blij mee. We wilden een fi jne plek 
waarop we tevens zichtbaar werden in 

Princenhage en dat is gelukt. Het logo 
dat we nu hebben is ontworpen door mijn 
man Sebastiaan van den Heijkant,” ver-
telt Mechel van Dort van Mechel Make-
laardij. Het logo is in al die jaren in basis 
hetzelfde gebleven, alleen het lettertype 
is wat meer aangepast aan deze tijd. De 
letters zijn vooral wat strakker geworden.

Oranje
Het logo van Mechel Makelaardij is dui-
delijk en herkenbaar. “Deze eenvoud 
vind ik belangrijk”, vertelt Mechel. “Men-
sen zien direct waar het om gaat. Het 

dak om onze naam 
staat voor wat wij 
doen: Het adviseren 
en bemiddelen bij 
de aan- en verkoop 
van woningen”, vult 
Mechel aan. De kleur 
van het logo is oran-
je. Een opvallende 
en sprekende kleur. 
Deze kleur hebben 
ze in de hele huisstijl 
en het winkelpand 
doorgevoerd, waar-
door het bedrijf in ie-
der geval kleurrijk uit 
de verf komt.

Door Ron van Zundert
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Verfrissende nieuwjaarsreceptie SGAP, 
Dorpsraad en Cecilia

Mirakelse TV-tunes band luistert nieuwjaarsreceptie op. 

“De beste wensen…..”, 
was ongetwijfeld het 
meest gehoorde zinne-
tje op de gezamenlijke 
nieuwjaarsreceptie van 
SGAP, Dorpsraad en Cecilia. Het recept 
is ieder jaar zo’n beetje hetzelfde, maar 
dit jaar was er toch een hele nieuwe draai 
gegeven aan het concert van Cecilia: erg 
verfrissend. 

Opstap- en opleidingsorkesten Cecilia 
trappen af
Zoals altijd waren de eerste klanken voor 
de opstap- en opleidingsorkesten van 
Cecilia. Deze orkesten staan onder lei-
ding van Chantal de Bont. Hieruit blijkt 
toch elke keer weer dat er gelukkig heel 
veel nieuwe aanwas is bij Cecilia. Beide 
orkesten wisten te overtuigen met goede 
muziek: een duidelijke aanwijzing dat Ce-
cilia serieus omgaat en veel winst boekt 
bij de nieuwe aanwas.

Groot orkest met Mirakelse TV-tunes 
band
Traditiegetrouw treedt het groot orkest 
van Cecilia onder leiding van Geert 
Schrijvers op tijdens de receptie. Zo 
ook dit jaar. Maar …… het concept was 
geheel anders dan vorige jaren. Geen 
zware stukken dit keer. Vóór het orkest 
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SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi

Bottktttttttt
tttiti titititititi tititititi tititi titititititi titititititttiti titititi 
ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Regelmatig was er hilariteit alom tussen Groot Orkest en TV-tunes band

Door Armin Floren zat het vierkoppige orkestje de Mirakelse 
TV-tunes band met percussionist, gitarist, 
bassist en toetsenist. Op frivole en speel-
se wijze speelde en zong dit orkestje 
diverse TV-tunes, soms alleen, soms sa-
men met het groot orkest. Ook het groot 
orkest van Cecilia speelde melodieën 
van bekende TV-programma’s. 
De wisselwerking van beide orkesten was 
heel leuk, en met name de humoristische 
twist en de wijze waarop het publiek erbij 
werd betrokken maakte het concert écht 
de moeite waard. Het publiek genoot er 
zichtbaar van. 

Eregast: Helma Raaijmakers
Onze eigen Helma Raaijmakers was 
eregast van de middag. Tijdens de toe-
spraak van de voorzitter van de dorps-
raad Marian Verheij werd ze nog maar 
eens geroemd om haar werkzaamheden 
voor Princenhage: redacteur van het 
Wijkblad, schrijfster voor de heemkunde-
kring en vrijwilliger bij het parochiehuis. 
Na het proosten met elkaar was het tijd 
voor de nazit in de Vlaamse Schuur met 
muziek en een fotopresentatie van alles 
wat in 2015 in Princenhage voorbij was 
gekomen. Ook Prins Babbelonius kwam 
nog langs om het Princenhaagse volks-
lied te zingen. En dan weet je weer: we 
zijn nog steeds een dorp. 

Wij wensen iedereen een mooi en geluk-
kig 2016. Dat we voor elkaar een lichtje 
moge zijn in de soms duistere dagen.
Graag heffen wij met onze leden en 
eventueel toekomstige leden  het glas 
op dinsdag 12 januari a.s. in zaal Prin-
cenhof. Daarna rikken of jokeren we of 
spelen een spel. We zien elkaar dan om 
20.00 uur.
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Blik

Niet elke Aogenees weet dat wij achter 
onze woning aan de Haagweg een prach-
tig groen gebiedje hebben. Zeg maar tus-
sen Haagweg, Dreef en Esserstraat. Met 
tuinen van soms wel honderd meter diep 
(niet die van ons) en bomen vol vogels, 
zo maar midden in het dorp. De poort 
naast ons huis, die vroeger leidde naar een 
sportschool en nu een handel in natuur-

COLUMN steen, is een zegen voor ons en een paar 
buren, die er altijd een parkeerplaatsje of 
garagebox hebben.
Over een paar jaar komen er in het ge-
biedje meer dan dertig woningen bij, maar 
gelukkig komt de ingang in de Esserstraat. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik 
zeggen, maar wat het betekent voor het 
parkeren, dat is nog afwachten.
Is sowieso al een heikel punt in ons dorp. 
Laatst had ik een jonge student van de 
NHTV op bezoek die via de Dorpsraad 
een opdracht had gekregen om eens te 
onderzoeken hoe de Haagsemarkt een wat 
aantrekkelijker aanzicht kan krijgen. Tja, 
dan kom je al gauw bij het blik dat daar 
de boel ontsiert. Blik overigens dat vaak 
van personeel van de plaatselijke winkels 
is, maar dat terzijde.
Ik met de student op pad voor een rondje 
middenstand. Even tussendoor: hij woont 
in het Ginneken bij het Schoolakkerplein 

waar heel veel auto’s gratis kunnen staan 
en was geschrokken van de hoeveelheid 
blik in ons hele dorp. Nou, het was al snel 
heel duidelijk: begin met de winkeliers of 
horecamensen niet over minder parkeer-
plaatsen. Om maar eens een woordgrap te 
maken: menig dodelijke blik was ons deel. 
En om maar eens flink te overdrijven: er 
werden nog net geen stroppen aan de drie 
lindebomen gehangen.
Ooit heeft de carnavalskrant een prachtige 
stunt uitgevoerd: er zou een parking ko-
men onder de Haagsemarkt. Menig dorps-
genoot is daar toch zeker een paar minu-
ten ingetrapt. Ik in elk geval wel, want het 
was heel professioneel gebracht. Ik heb 
vergeten dat de student te vertellen, maar 
ik heb hem wel veel succes gewenst met 
zijn onderzoek.

Rosé Lokhoff

Onder de titel ”Rondom het eiland tot aan De Koe” organi-
seert het Princenhaags Museum in het komende half jaar 
een expositie over de historie van de Liesbos- en de Doe-
lenstraat. De titel typeert ook de geografi sche ligging van 
een  van de oudste straten van Princenhage. Al in de Mid-
deleeuwen moet er een weg gelegen hebben in de richting 
van Bergen op Zoom.  De huidige Haagsemarkt vormde ook 
toen al een belangrijk kruispunt van wegen die vanuit alle 
windrichtingen samen kwamen bij de Middeleeuwse Marti-
nuskerk. Het is dan ook logisch dat Gielis Beys,  schepen 
van Princenhage en wiens zoon later de op één na jongste 
dochter van de beroemde Antwerpse drukker Plantijn zou 
huwen,  begin van de 16e eeuw in dat centrum zijn herberg 
inrichtte.

De Liesbosstraat begon als een zeer ruime weg in de breedte 
van de toenmalige markt. Omstreeks dezelfde periode wordt 
midden op die weg, aan de westzijde van de markt het eerste 
huis gebouwd voorzien van een grote boomgaard. In de loop 
der tijd maakte deze boomgaard plaats voor huizen en het “ei-
landje” was een feit. Vermoedelijk om een duidelijk verschil te 
kunnen maken tussen beide wegen werd de Liesbosstraat de 
“Grootestraat” en de Doelenstraat “het Slijk- of Slikstraatje” ge-
noemd. De beide straten komen (nog steeds) uit op het “Maurit-
spleintje”. Geen offi ciële naam, de overheid betitelde het overi-
gens op kaarten als “Plein den Bogt”, maar in de volksmond en 
zeker bij de bewoners nog volop in gebruik. De namen worden 
bevestigd door de postkaarten en documenten van toen die in 
de expositie zijn te zien.   

Bedrijvigheid
Een doorgaande weg (Breda - Bergen op Zoom) is altijd al aan-
trekkelijk geweest voor ambacht, handel en verkeer. Het grote 
aantal neringdoenden en ambachtslieden valt dan ook op.  Die 
waren er niet alleen voor de Princenhaagse bevolking maar ook 
voor de doortrekkende boeren en tuinders, fabrieksarbeiders op 
weg naar de eerste fabrieken van Breda, handelaren,  militairen 
op oefening enz., enz.. Vanaf de markt tot aan De Koe kon men 

Princenhaags Museum: Liesbos- en Doelenstraat
in de vooroorlogse Liesbos- en Doelenstraat, o.a. terecht bij een 
bank, smederij, tuigmakerij, wijnhandel, kruideniers, een slager, 
een café, autoverhuur, diverse  handelaren en een brouwerij. 

Museum
Met medewerking van diverse (oud)bewoners kan het Prin-
cenhaags Museum weer bijzondere foto’s en documenten uit 
het verleden en heden van de Liesbosstraat en Doelenstraat 
tonen. U bent tot en met juni 2016 welkom op elke tweede zon-
dag van de maand van 13-17 uur. De eerst openingsdag is a.s. 
zondag 10 januari. Princenhaags Museum, Haagweg 334 bis, 
Breda-Princenhage. 

“…en het eilandje was een feit”

Ereboog ingang Liesbosstraat Koningin Wilhelmina 1898
( foto schenking fam. Jacobs)
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Achtstegroepers Sinte Maerte 
in actie voor het Glazen Huis
“We doen eigenlijk ieder 
jaar wel een actie voor 
het goede doel. Het be-
gon ooit in groep 5 met 
het maken van kerst-
kaarten, waarmee we dan langs de 
deuren gingen”, vertelt Maud Kaiser 
uit groep 8 van Sinte Maerte. En dit 
jaar was er dus de kerstmarkt op hun 
school. De opbrengst hiervan ging 
naar het Glazen Huis.

“Ik zat met mijn klasgenoot Meike in de 
auto toen we op het idee kwamen om 
een kerstmarkt te houden voor het Gla-
zen Huis. We hebben het verteld aan 
Lotte en Anna en ook zij waren meteen 
enthousiast”, vertelt Maud. Toen ook hun 
leerkracht meneer Tim en directeur Paul 
Kerkhofs groen licht gaven, stond niet 
het viertal in de weg om aan de slag te 
gaan met de voorbereidingen.

Best cool
“We hebben eerst ook de kinderen uit 

de 3 andere groepen 8 gevraagd of ze 
mee wilde doen. Toen bleek dat ook zij 
graag mee wilden werken, bleven we op 
woensdagmiddag wat langer op school 
om te vergaderen over de aanpak”, blikt 
Maud terug. Uiteindelijk bestond onze 
groep uit de volgende leerlingen: Maud, 
Lotte, Anna, Meike, Mila, Merel, Silvana, 
Emma, Femke en Diesel. De kerstmarkt 
vond plaats op de vrijdag voor de kerst-
vakantie en was een groot succes. Be-
zoekers konden er kersversiering kopen 
die de kinderen tijdens de handvaardig-
heidslessen zelf hadden gemaakt. Er 
was een levende kerststal, we hadden 
muziek en de mensen konden ook wat 
lekkers kopen. “Wat best cool was, was 
dat meneer Paul voor kerstman wilde 
spelen. Hij deed het eigenlijk best goed”, 
lacht Maud.
Met de actie haalden de kinderen uitein-
delijk €630,99 op. 

Heerlen
In de kerstvakantie zijn Maud en Lotte 
met hun ouders en broers naar Heerlen 

“Meneer Paul was kerstman, hij deed het eigenlijk best goed”

gegaan om het bedrag hoogstpersoonlijk 
af te geven. “In het echt is het wat minder 
druk dan het op televisie lijkt. We heb-
ben in Heerlen een uur in de rij voor de 
brievenbus gestaan en het bedrag daar 
toen in gedaan. Toch wel heel bijzonder 
hoor.” Volgend jaar komt het Glazen Huis 
terug naar Breda. We zijn benieuwd of dit 
de dames extra prikkelt om met een hele 
mooie actie te komen.

Door Ron van Zundert

De burgemeesters van Princenhage: 
A. Wermenbol (1863-1881)

Antonie Wermenbol, op-
volger van burgemees-
ter Van Gils, wordt op 1 
april 1863 geïnstalleerd 
als burgemeester. De gemeente Prin-
cenhage heeft dan ruim 5800 inwo-
ners. Op het raadhuis aan de Markt 
zijn vijf ambtenaren werkzaam: een 
secretaris, een ontvanger, een waar-
nemend secretaris, een beambte en 
een bode. De gemeenteraad bestaat 
uit 11 leden, inclusief de burgemees-
ter en twee wethouders. Er zijn in de 
gemeente drie veldwachters en vier 
nachtwakers. In 1881 wordt de raad 
uitgebreid naar 13 leden. Burgemees-
ter zijn levert Wermenbol bij zijn aan-
treden een jaarwedde op van 375 gul-
den. De wethouders krijgen ieder 75 
gulden. In 1876 is de jaarwedde voor 
de burgemeester uitgeggroeid tot 675 
gulden per jaar, terwijl aan de beide 
wethouders 135 gulden wordt uitbe-

taald. De gemeente Princenhage telt 
dan bijna 6200 inwoners.

De tweede spoorlijn in de gemeente is 
in 1865 klaar voor  gebruik. Reizigers 
naar het noorden kunnen voortaan vanuit 
Breda met de trein naar Moerdijk. Daar 
wacht hen de veerboot, via Willemsdorp 
naar Rotterdam. Eerst vanaf 1872, als de 
Moerdijkbrug in gebruik wordt genomen, 
is het mogelijk per spoor verder te reizen 
naar Rotterdam, via de lijn die ook dat 
jaar gereed komt. 

Prins van Oranje verkocht aan 
kerkbestuur
Tijdens zijn burgemeesterschap vindt 
in 1870 de verkoop plaats van de voor-
malige brouwerij De Prins van Oranje 
aan het kerkbestuur. Bijna een eeuw 
lang wonen hier pastoors, kapelaans en 
dienstboden, totdat het pand verkocht 
werd aan de Rabobank. Onder zijn be-
wind wordt de toren van de Martinuskerk, 
gemeente-eigendom, hersteld na de grote 

Door Helma  Raaijmakers brand in 1873. In 1877 werd door aannemer 
A. van Dongen uit Princenhage het zus-
terklooster, met daarbij enkele school-
klassen, gebouwd onder architectuur 
van J.J. Langelaar. In 1881 wordt in de 
Dreef een begin gemaakt met de bouw 
van een post- en telegraafkantoor. 

Per 1 januari 1882 krijgt burgemeester 
Wermenbol op zijn verzoek eervol ont-
slag. Hij laat een gemeente achter met 
6550 inwoners. Wermenbol blijft lid van 
de gemeenteraad en overlijdt in 1885. 
Evenals de reeds besproken burge-
meesters Van Gils en Luijsterburgh wordt 
ook een straat naar burgemeester Wer-
menbol genoemd.

Bron: Adriaan van Beek
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Is het Princenhaags centrum mooi genoeg?

Over deze vraag buigt zich sinds kort onze werkgroep: ‘Cen-
trum Princenhage’.  Een werkgroep met Princenhagenaars 
die elkaar vinden in de gedachte dat de Haagsemarkt veel 
onbenutte potentie heeft: als ontmoetingsplek, om gezellig 
te shoppen of gewoon te genieten van mooie gevels. Ook 
een geweldige plek voor de vele Aogse verenigingen om te 
laten zien wat ze kunnen en hun activiteiten te organiseren.  

We willen ietsje meer dan ‘zomaar wat mooie bloembakken’. We 
willen graag de historie achter de gevelwand zichtbaar maken: 
informatiebordjes, zichtbaar maken van het natuursteen in de 
gevels; een interactieve website om ook thuis achter het scherm 
het ‘Princenhaags verhaal’ te beleven. 

Veel ideeën
En hoe zou het zijn om de Haagsemarkt meer markt te maken, 
behalve het bloemenstalletje op zaterdag ook op andere dagen 
marktkraampjes? Moeten we de markt aantrekkelijker maken 
voor fi etsers en toeristen?

Een autoluwe Haagsemarkt, dat zou mooi zijn. Maar kan dat, 
zonder het belang van de betreffende bedrijven en bewoners 

Uw mening telt!

te schaden? Kunnen we een knip maken op de Markt, zodat 
doorgaand verkeer niet meer mogelijk is? Moet er een scheiding 
komen in lang- en kortparkeren? Zo ja, waar moeten de langpar-
keerders dan staan? Hoe handhaven we het kort parkeren? Wat 
betekent dat voor de aangrenzende straten die al op de maxi-
mum verkeersdruk zitten? Parkeren en autoverkeer: twee heilige 
huisjes waar we niet omheen zullen kunnen. 

Princenhage begroot
Op 20 januari presenteren we onze ideeën in het kader van 
‘Princenhage begroot’. We houden nauw kontakt met onderne-
mers (OVP) en de Dorpsraad. Het laatste wat we willen is ‘tegen 
de wind in blazen’.
 
Vandaar onze oproep: Hebt u ook ideeën hoe het centrum mooi-
er kan? We willen het graag van u horen. Of wilt u liever dat het 
bij het bestaande blijft? Gewoon een paar mooie bloembakken 
en verder geen gedoe? U kunt reageren via princenhagebe-
groot@gmail.com. 
En kom naar onze presentatie van onze plannen op 20 januari, 
20.00 u. in de Posthoorn. En praat mee.

Werkgroep ‘Centrum Princenhage’
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Al vele weken zijn de medewerkers van 
Stichting C.C. ‘t Aogje in de weer om er 
voor te zorgen, dat u kunt genieten van 
onvergetelijke Aogse Avonden.
Deze worden gehouden op vrijdag 22 
januari, zaterdag 23 januari (aanvang 
20.15 uur) en zondagmiddag 24 januari 
(aanvang 14.00 uur).  De kaarten kos-
ten € 8,00.

De voorverkoop is op zaterdag 9 januari 
a.s. van 11.00 -12.30 uur in De Koe. 
Vanaf dinsdag 12 januari zijn ze verkrijg-
baar bij Bachman en Drogisterij Brocks. 
Natuurlijk mag een spetterend optreden 
van Balletschool Nana Vanderpluym op 
deze Avonden niet ontbreken.

Nieuw
Om de jeugd meer bij het Aogse car-
navalsgebeuren te betrekken, hebben 
we besloten om de winnaar van de 
tonpraotwedstrijd van basisschool De 
Eerste Rith op  zondagmiddag zijn buut 
te laten horen. Basisschool Sinte Maer-
te heeft beloofd volgend jaar ook mee te 
doen. U begrijpt, dat er heel wat komt kij-
ken om deze Avonden tot een succes te 
maken. De gehele Stichting C.C. ‘t Aogje 
werkt daar enthousiast aan mee. Dit al-
les onder de bezielende leiding van de 
Commissie Aogse Avonden.

Nazit
Na afl oop van de voorstellingen is er een 
nazit in de Vlaamse Schuur en zal Prins 
Babbelonius de Leste met zijn Gevolg de 
feestvreugde verhogen.

Dus :  Kom allemaal naar de Aogse 
Avonden:  “ ‘t Aogje en de Belgen“. U zult 
er geen spijt van krijgen.

Commissie Aogse Avonden van C.C. 
’t Aogje. 

’t Aogje en de Belgen

Darten voor mensen met een beperking
Graag willen wij ons even voor stel-
len wij zijn Gerrie ( bewoner) en Diana  
(begeleidster) van  woonvoorziening 
Princentuin 7 van Amarant. Onlangs 
zijn we met 3 voorzieningen een on-
derlinge dartscompetitie opgestart in 
Wijkgebouw Princenhof van WIJ. Dit is 
voor mensen met een beperking. Hier 
doen teams van De Liesenberg, de 
Heilaarstraat en 2 teams van de Prin-
centuin 7 aan mee.

Onze bewoners zijn erg enthousiast en 
om hun een beetje in de spotlight te zet-
ten dacht wij dat dit wel een leuke idee 
om jullie te mailen. Team Heilaarstraat 
heeft zelfs al leuke T-shirts laten maken. 
Met hun team naam erop. Mede door de 
inzet van Vrijwilliger Jan Peeters van Wij 
kunnen wij gebruik maken van de mooie 
zaal van Wij. Jan zorgt samen met Renee 
van woonvoorziening de Liesenberg voor 
de (fris) drankjes.  We hebben pas een 
vrijwilligster. We zijn allemaal erg blij met 
Diny, zij dart zelf ook en weet hoe het spel 
gespeeld wordt.
 

Nieuwjaars Dartavond
Het is een leuk avondje uit voor oudere 

15 januari Nieuwjaars Dartavond

mensen met een low budget,
En het is leuk andere mensen van Ama-
rant te ontmoeten.
Op 15 januari willen we jullie graag uit-
nodigen voor een Nieuwjaars Dartavond, 
we hebben dan een gast uitgenodigd. 
Zijn naam is Jamy van Bavel. Hij is der-
de van de wereld in de jeugdcompetitie 
en hij komt uit Princenhage. Hij komt dan 

een gastles geven.
  

Gerrie en Diana

Uitslag loterij t.b.v. behoud van de 
kerststal van 17 december 2015.
1 ste prijs kerststalletje van Play Mobil
2de prijs  mand met lekkers
3de prijs  mand met lekkers 
4de prijs Tas van AH 
5de prijs fl es Museum wijn 
6de prijs fl es Museum wijn
7de prijs kaarsen houder / 5 kerstkaarten
8 ste prijs kaarsenhouder/5 kerstkaarten

lotnr.  5846    Oma Lambregts, Etten-Leur
lotnr.  5532    Ans van Hooijdonk
lotnr.  5328    Fam. Fransen
lotnr.  5770    Fam. Gielen
lotnr.  4805    P.van Overveld
lotnr.  5007    Fam. Jahn
lotnr.  5308    Hans van der List
lotnr.  6218    Dhr. Kapetijn
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NIET VERGETEN!

DINSDAG 12 JANUARI

LEZING OVER GROTE KERK IN 
PRINCENHOF

De Salonbibliotheek presenteert ‘ Het verhaal 
van de Grote Kerk Breda’ op dinsdag 
12 januari in Princenhof. Deze rijk geïllustreerde 
lezing wordt gegeven door Jan Korebrits van 
Gilde de Baronie. Verhalen en beelden over 
de  bouw en bewogen geschiedenis van Ne-
derlands grootste Nassaukerk. De toegang is 
gratis.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open 
13.30 uur).
Zie voor meer informatie: www.bibliotheekbre-
da.nl
De Salonbibliotheek is een initiatief van WIJ en 
Bibliotheek Breda. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZATERDAG 9 JANUARI

KBO BREDA-WEST 
NIEUWJAARSRECEPTIE

Zaterdag 9 januari gaan we elkaar alle 
goeds toewensen op onze nieuwjaarsrecep-
tie. Op deze gezellige middag wordt de mu-
ziek verzorgt door Rini Marijnissen. 
Zaal open : 13.30 uur Aanvang 14.00 uur
Kosten KBO leden gratis.
Denk aan uw lidmaatschap- of betalingsbe-
wijs.
Locatie: Princenhof  Princentuin 1 Breda

KERSTBOOM
VERBRANDING

Tuinzigt/Westerpark donderdagavond 
20.00 uur Meidoornplein
Princenhage vrijdag 8 januari om 16.00 
uur op het basketbalveld van het Potten-
bakkersplein
Kerstbomen die niet verbrand zijn of pas 
later zijn buitengezet, worden in week 11 
tot en met 15 januari opgehaald.

ZATERDAG 9 JANUARI

KAARTVERKOOP AOGSE 
AVONDEN EN CARNAVAL 2016 !

Zaterdag 9 januari a.s. van 11.00 tot 12.30 uur vindt 
in de Vlaamse schuur van Gemeenschapshuis De 
Koe de voorverkoop plaats van de kaarten voor zo-
wel de
Aogse Avonden als carnaval.

Te koop zijn kaarten voor:
• Aogse Avonden op 22, 23 en 24 januari  à � 

8,-- (max.6 kaarten p.p.)
• Discocarnaval in de Dobbelsteen op zaterdag 

6 en zondag 7 februari; een combikaart voor 2 
avonden kost � 6,-- (incl. 2 consumptiebonnen) 
en een kaart voor 1 avond kost � 3,50 (incl. 1 
consumptiebon)

• Zaalfeest op zondag 7 februari à � 3,00 (max. 
8 kaarten p.p.)

• Dorpsbal op maandag 8 februari à � 15,--, dit 
is incl. 4 consumptiebonnen (minimum leeftijd 
16 jaar!)

• Kindermiddag op dinsdag 9 februari à � 2,50.

Er is een mogelijkheid om uw kaarten met pin te 
betalen!
Indien er na deze verkoop nog kaarten overblijven, 
dan kunnen die vanaf dinsdag
12 januari a.s. worden gekocht bij de fi rma Bach-
man of bij drogisterij Brocks op de Haagsemarkt. 

VRIJDAG 15 JANUARI

WANDEL EN MATCH BIJ 
PRINCENHOF

Op vrijdag 15 januari kun je om 10.00 uur 
gezellig een uurtje wandelen, voor frisse 
lucht én een praatje. 
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 
97 91.

ZATERDAG 9 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE IN 
PRINCENHOF

Op zaterdag 9 januari is er een Nieuwjaarsre-
ceptie in Princenhof vanaf 13.30 uur.
Je bent van harte welkom om elkaar de hand te 
schudden en het allerbeste te wensen.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Een prikker (maximaal 250 tekens) kost €10,- voor particulieren en 

€13,50 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.

10,- voor particulieren en 

 PRIKKERS
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COLOFON

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt 4, 
4813 BA. Weekdagen:  Tussen 9.00 en 
12.00. Tel. secretariaat 5213873. Website: 
www.nazarethparochie.nl en emailadres: 

MARTINUSKERK martinus@rkbredawest.nl Elke dag is één 
pastor bereikbaar voor uitvaarten, zieken-
zalving en ziekenzegen en andere drin-
gende 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 9/10 januari. Eerste zondag van 
het jaar
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het Fran-
ciscuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Overl. ouders Marinus 
van Hoogeloon en Anna Poppelaars; Overl. 
familie Sprenkels; Toos en Christ Bastiaan-
sen. Piet en Lies van Gurp-Oomens.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 10 januari 
Geen dienst in de Johanneskerk maar een 
gemeenschappelijke dienst in de Markus-
kerk (Hooghout 96) waarin ds. Ton van Prooij-
en voorgaat. Aanvang 10.00u.. In deze dienst 

zal er enerzijds afscheid genomen worden 
van een aantal ambtsdragers van wie hun 
ambtsperiode er op zit en anderzijds zullen 
een aantal mensen herbevestigd worden. Zij 
hebben aangegeven nog een periode van 4 
jaar hun werk in de gemeente te willen doen. 
Tenslotte worden er enkele mensen beves-
tigd tot diaken en tot ouderling-kerkrent-
meester. Zij treden nieuw of opnieuw aan. 
Wij zijn blij met al deze mensen en wensen 
hen Gods zegen toe. 

Voor uw agenda
Donderdag 21 januari is er om 9.00u. in de 
Johanneskerk een Ochtendgebed samen 
met de geloofsgemeenschap van de St. 
Martinuskerk in het kader van de Week van 
het Gebed voor de Eenheid van Christenen.
Zondag 24 januari is er in de Johanneskerk 
de Oecumenische Dienst met muzikale 
medewerking van het Weekkoor van de St. 

Martinuskerk. Aanvang 10.00u. 

Annahuis: 
Openingstijden-De Inloop: Op dinsdag- en 
donderdagmorgen staat de koffi e klaar van 
9.30-12.00u. Loop eens binnen, iedereen is 
van harte welkom!  Kijk op de website www.
annahuis.nl voor informatie over andere 
activiteiten zoals de dialoogrondes, de be-
zinningsmomenten of het open-atelier. Het 
adres is Haagweg 3, 4814 GA Breda. Tel. 
076-5217964 / info@annahuis.nl.  

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand 
in uw omgeving, kunt u contact opnemen 
met de wijkpredikant ds. Saskia van Megge-
len. Tel. 06-22576592

Kosterij Johanneskerk 
Dhr.H.v.Wijk. Tel.  8871215

Wijkblad Princenhage is een uitgave van 
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers Armin Floren
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.

Vormselviering
Vrijdag 15 januari om 19.00 uur is de vorm-
selviering met als voorganger bisschop J. 
Liesen. Het Jongerenkoor Princenhage 
verzorgt de zang.

Collecte
De extra collecte tijdens de kerstdagen die 
bestemd was voor de Kerstherberg heeft 
het mooie bedrag van € 1144,05 opge-
bracht. Mede namens de medewerkers 
van de Kerstherberg zeggen wij u hiervoor 
hartelijk dank.
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