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W I J K B L A D

Expositie Rondom het eiland tot aan de Koe geopend

fotootje schuifel ik langs de collectie ter-
wijl ik overal keurig uitleg krijg.

“Dit is ooit geweest; dat is zo prachtig 
aan fotografi e”
Een grote foto van een vrouw op een fi ets 
in de Liesbosstraat intrigeert me. Ze kijkt 
recht de camera in. Ik moet even denken 
aan een citaat van een fotograaf die ik 
bewonder: “Dit is ooit geweest, dat is 
zo fantastisch aan fotografi e”. (stephan 
Vanfl eteren 1969) Arjan Mulders ziet mijn 
fascinatie voor deze foto en legt uit: “Dit 
is mevrouw Lauret, ze had een kapsalon 
in de Liesbosstraat. Ik kwam de dochter 
van deze mevrouw op het spoor die vlak-
bij bleek te wonen. Zij heeft ons deze foto 
geleverd en nog veel meer beeldmateri-
aal.” De vrouw op de foto moet daar rond 
1935 hebben geposeerd, zo’n 80 jaar ge-
leden. Dit is inderdaad ooit zo geweest. 
Meteen leidt Boudewijn van de Calseijde 
me naar een foto waarop dezelfde me-
vrouw Lauret staat afgebeeld. Prachtig. 

Lekker grasduinen in de geschiedenis van Haagsemarkt, Doelenstraat, Liesbosstraat

Veel te ontdekken over Princenhage
Er zijn deze middag nog veel meer din-
gen die ik kijkend naar de foto’s en luis-
terend naar de uitleg ontdek over Prin-
cenhage. Bijvoorbeeld dat in de Tweede 
Wereldoorlog het pand waar nu La Barri-
que is gevestigd totaal verwoest was en 
in een andere vrom (het waren voorheen 
2 panden) weer is opgebouwd. Ook veel 
oh-ja-momenten beleef ik: Oh ja: hier za-
ten vroeger Jan en Lia Nooijens met hun 
tabakswinkel. U moet het gewoon zelf 
maar gaan zien; het is beslist de moeite 
waard. Wellicht is er bij de volgend open-
stelling nog veel meer te zien want deze 
expositie is nog niet af en wordt steeds 
verder uitgebreid met nieuw materiaal. 
Tot en met juni bent u elke tweede zon-
dag van de maand welkom om het zelf te 
bekijken van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
“Pap, je zou binnen een half uur terug 
zijn…”. “Ja jongen, het liep even anders, 
het was superleuk en heel interessant in 
het Princenhaags museum”.

Meteen toen ik de deur 
van het Princenhaags 
museum open deed 
werd ik verwelkomd 
door Frans Langen die zich deze keer 
“niet al te veel had bemoeid met de ex-
positie”. “Ik ga eens even rustig rond 
kijken Frans naar al het moois wat jul-
lie weer hebben verzameld.” Ik had te-
gen mijn zoon gezegd dat ik maar heel 
eventjes weg zou zijn: “ben over een 
half uurtje terug, ben even naar de ex-
positie in het Princenhaags museum, 
tot zo!”. Dat liep even anders…

Fotootje voor fotootje lang de foto’s 
schuifelen
Het Princenhaags museum is maar vrij 
klein, maar er is ook deze keer weer oh 
zoveel te zien. Deze expositie gaat over 
de historie van de Liesbos- en Doelen-
straat. Ik ben zelf bepaald niet onwetend 
als het gaat om Princenhage, maar bij 
vrijwel elke foto die ik bekijk uit lang ver-
vlogen tijden moet ik even beter kijken, 
en nóg beter en soms nóg beter. Heel 
lang hoef je niet te wachten op een toe-
lichting  want de bestuursleden van het 
Princenhaags museum geven graag op 
de foto’s toelichting. Deze middag zijn Ab 
van Olphen, Boudewijn van de Calseijde, 
Arjan Mulders  en Frans van Langen mijn 
voorlichters. Maar evengoed zijn ze dat 
voor alle andere bezoekers. Fotootje voor 

Door Armin Floren
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De opvolger van bur-
gemeester Wermenbol 
wordt op 19 maart 1882 
geïnstalleerd: Antonius 
Schrauwen, reeds lid 
van de gemeenteraad, wordt de vijfde 
burgemeester van Princenhage. Voor 
de feestelijkheden bij zijn inhuldiging 
wordt 200 gulden beschikbaar ge-
steld. Het raadhuis wordt versierd en 
er wordt speciale ‘erewijn’ geschon-
ken. Bij de afrekening op 12 april blijkt 
nog eens hoe zuinig Princenhage kan 
zijn. De totale kosten van de festivitei-
ten bedragen fl . 81,50. Nauwelijks een 
maand in functie doet de nieuwe bur-
gemeester al van zich spreken. Hij stelt 
de gemeenteraad voor de jaarwedde 
van de vroedvrouw, kort daarvoor nog 
vastgesteld op 200 gulden per jaar, in 
te trekken vanwege haar onverbeterlij-
ke dronkenschap.

In 1890 wordt de nieuwbouw van Lucia 
ingezegend. Een groot gebouw, een ge-
sticht heet dat in die dagen, aan de Lies-
boslaan, ingericht voor de verzorging van 
armen, gebrekkigen en ouden van da-
gen onder leiding van het Armenbestuur 
van de Martinusparochie. De (Bredase) 
zusters Franciscanessen van de Heilige 
Elisabeth zorgden voor de verpleging. 
Later gaat het bestuur en de verzorging 
over in handen van de congregatie Alles 
voor Allen. Vanaf de opening heeft het 
Lucia ook een belangrijke functie in de 
gezondheidszorg van het dorp. Regel-
matig worden zieken opgenomen en in 
het gebouw is zelfs een operatiekamer 
waar de plaatselijke huisartsen gebruik 
van kunnen maken

In 1890 wordt Princenhage aangesloten 
op het dan nog jonge tramnet. Er komt 
eerst een paardentramverbinding van 
de Groote Markt in Breda naar de Markt 
in Princenhage. Korte tijd later is de lijn 
Princenhage, Zundert, Wuestwezel ge-
reed, met een stoomtram. Hier sluit de 
tram aan op de al bestaande tramverbin-
ding naar Antwerpen. Nog datzelfde jaar 
komt ook de lijn Princenhage, Liesbos, 
Etten, even later doorgetrokken naar Ou-
denbosch, in bedrijf.

In 1897 breiden de zusters van Etten hun 
domein achter de kerk verder uit. Ze laten 
een school bouwen, een washuis voor de 
zusters en een ‘ overdekte speelplaats’. 
Op 17 september 1898 wordt ter ere van 
de troonsbestijging van koningin Wilhel-
mina op de Markt een gedenknaald ge-
plaatst. 

In 1904 wordt burgemeester Schrau-
wen opgevolgd door Jonkheer Dommer 
van Poldersveldt. Adrianus Schrauwen 
overlijdt in 1916. Hij wordt in 1923 door 
het Princenhaags gemeentebestuur als 
langst zittende burgemeester tot dan 
toe, geëerd met een eigen straatnaam. 
De huidige Burgemeester de Manlaan 
was van 1923 tot 1927 de Burgmeester 
Schrauwenlaan. Doordat Breda in 1927 
een groot gedeelte van Princenhage an-
nexeerde veranderde B&W van Breda de 
Burgemeester Schrauwenlaan in Burge-
meester de Manlaan. In de buurt van de 
Burgemeester de Manlaan is nog wel het 
Schrauwenhof. Deze naam is bij besluit 
van B en W van 6 augustus 1980 vast-
gesteld.

Bronnen: Adriaan van Beek en 
Gerard Otten

DE BURGEMEESTERS VAN PRINCENHAGE: 

A. SCHRAUWEN (1882-1904)

Door Helma Raaijmakers

WHAT’SAPPENING?
Deze week een hele bijzondere gast. 
Eva Flier viel de eer te beurt om een 
interview te houden met niemand min-
der dan Tinus van de Mart. 
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

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

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

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

Meer weten ?  
Neem contact op  met:  
telefoon: (076) 504 56 05 
e-mail: serviceteam@kober.nl 
of kijk op www.kober.nl 

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Allure bloemen en planten 
gevestigd aan Ettensebaan.

We kennen allemaal de 
GroenGigant discoun-
ter aan de Ettensebaan 
die op het moment dat 
ik met Jan Koolen een 
praatje ga maken, zo goed als leeg is 
vanwege de opheffi ngsuitverkoop. 
Jan: “We zijn momenteel druk bezig 
om de winkel Allure Bloemen en Plan-
ten, ook aan de Ettensebaan, op een 
moderne manier in te richten naar een 
vernieuwd concept. Aangezien de win-
kel slechts 250 vierkante meter is, kun-
nen we ook meer sfeer creëren. Ons 
assortiment zal niet alleen uit bloemen 
en planten bestaan, ook cadeauarti-
kelen en decoratieartikelen voor in en 
rond huis en tuin zullen in de winkel te 
vinden zijn. De winkel bouwt voort op 
het concept van de zaak die we in 2004 
in Tilburg gestart zijn. 

Grootste kracht
Onze grootste kracht is dat we twee keer 
in de week naar de veiling in Naaldwijk 
gaan, waardoor we topkwaliteit bloemen 
kunnen aanbieden en wel voor ieders 

budget. Voorts staan vakkennis, service 
en klantvriendelijkheid bij ons hoog in 
het vaandel. Wij kunnen ook uw kantoor 
of bedrijfspand ‘aankleden’ door weke-
lijks bloemstukken te leveren voor op de 
balie, vergadertafel of op werkplekken. 
Onze ervaring is dat, wanneer een woon- 
of werkruimte is ingericht met een mooi 
bloemstuk of bloemdecoratie, dit de 
sfeer ten goede komt.

Leveranciers
Veel klanten weten dat onze leveranciers 
de betere in ons segment zijn. Daarom 
noemen we ze nog maar even: Luimes 
& Luimes, Hakbijlglas, PTMD, Van Dijk 
Deco, Brynx Potterieen, SILK-A (zijden 
bloemen) en Sajovi-hotties (geurtjes). 
Er zijn in Nederland drie organisaties 
die op bestelling bloemen afl everen in 
binnen- en buitenland. Dat zijn Fleurop, 
Topbloemen en Eurofl orist. Wij zijn aan-
gesloten bij de laatste twee.
 
Vanaf 13 januari openingsacties
Vanaf 13 t/m 24 januari bieden wij orchi-
deeën met meerdere takken aan voor € 

5,00. Bij besteding van iedere € 15,00 
krijgt u een cadeaubon van € 5,00 die 

na 25 januari inge-
leverd kan worden. 
U bent van harte 
uitgenodigd om vrij-
blijvend een kijkje 
te komen nemen in 
onze winkel Allure 
Bloemen en Plan-
ten!”. De ingang 
van de winkel zit in 
de Adriaan Klaas-
senstraat.
De redactie felici-
teert de familie Koo-
len met hun nieuwe 
zaak en wenst hen 
succes in de toe-
komst.

Door Helma Raaijmakers
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En weer een Aogse scholenoptocht… 
Na het succes van vorig 
jaar hebben basisschool 
de Eerste Rith en Sinte 
Maerte besloten de han-
den ineen te slaan om 
ook dit jaar weer een scholenoptocht 
te houden. Al in een vroeg stadium 
zochten de scholen en stichting C.C. 
’t Aogje elkaar op om de tweede editie 
nog beter uit de groen-witte verf te la-
ten komen. 

De optocht zal plaatsvinden op vrijdag-
middag 5 februari. De start en aankomst 
van de bonte stoet zal zijn op de Haag-
semarkt. Vanaf de markt zal de optocht 
door de Dreef en Esserstraat gaan, waar-
na de kinderen via de Haagweg weer 
op de markt aankomen. Nu al willen de 
scholen en C.C. ’t Aogje u oproepen 
om voor wat gezellige muziek langs de 
route te zorgen. Alle kinderen van bei-
de basisscholen zullen aan de optocht 
deelnemen dus dat betekent dat de stoet 

meer dan 1100 deelnemers zal tellen. 
Met recht een Grote Aogse optocht dus. 
Uiteraard zullen de kinderen met hun 
optochtdeelname invulling geven aan 
het Princenhaagse motto “Zoiets ziede 
zelden”. De klas die met hun creatie het 
best uit de verf komt, wint een mooie be-
ker. Er zal van iedere school één groep 
gekozen worden.

Prins
Ook dit jaar zal een bezoek van de Prins 
en zijn gevolg niet uitblijven. Rond de 
klok van één uur zal Prins Babbelonius de 
Leste met de Bielopers en zijn hele ge-
volg naar de Haagsemarkt komen. Vanaf 
het bordes zal hij erop toezien hoe zijn 
jonge onderdanen hun eerste of tweede 
optocht lopen. Bij aankomst op de Haag-
semarkt worden de kinderen getrakteerd 
op iets lekkers dat ze wordt aangeboden 
door de Princenhaagse ondernemers. 
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd 
om de optocht te bewonderen, want één 
ding is wel duidelijk: Zo veul brakken zie-
de zelden!!!

Zo veul brakken ziede zelden

Door Ron van Zundert

Dorpsbal 
Princenhage
Op maandag 8 februari op het Dorps-
bal, dat voor de 38e keer wordt geor-
ganiseerd, gaat de Koe geheid op zijn 
grondvesten schudden. Op verschillen-
de plaatsen in de Koe zal er muziek te 
horen zijn. In de Vlaamse Schuur en in 
de tent speelt een keurkorps aan carna-
valsbands. We hebben voor u geboekt: 
Aogse Bluf, Black Wooow, Mag-ie, She’s 
Udenhout, Ut Biks Kabaol, Opdokters-
recept en HèHè.  Uiteraard bezoekt ook 
onze Prins Babbelonius de verschillen-
de zalen. In de Rabozaal stuwt een DJ 
de feestvreugde verder omhoog met als 
klap op de vuurpijl een optreden van  
SNOLLEBOLLEKES. Snollebollekes is 
uitgeroepen tot partyact 2015. Jaar na 
jaar lanceert Snollebollekes een monster 
hit, zoals het nummer “Vrouwkes” wat in-
middels al ruim 4 miljoen keer is bekeken 
op YouTube. Ook de hit “Snollebolleke” 
zal zeker niet ontbreken. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Bachman en drogisterij 
Brocks op de Haagsemarkt. Een kaart 
kost € 15,00  en dat is inclusief 4 con-
sumptiebonnen. Mis het niet! 

Populairste partyact van 
2015 op het Dorpsbal: 
Snollebollekes

 

 
 

uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 

Veel publiek tijdens de kinderoptocht van 2015
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En niet alleen naar Prin-
cenhage trouwens. Op 
vrijdagavond 22 april 
zullen in vier Bredase 
wijken vier verschillende 
versies van Romeo en Julia opgevoerd 
worden. Voor de editie in ons dorp is 
Anouk van de Berg verantwoordelijk. 
Haar tomeloze enthousiasme toont al 
haast even veel energie als de span-
ning die vrij kwam tussen Romeo en 
Julia zelf.

Anouk heeft afgelopen zomer ook een 
voorstelling met En Plein Public gemaakt. 

Romeo en Julia komen naar Princenhage
“Mijn keuze was zo gemaakt”

“De ervaring met Princenhage voelde zo 
prettig dat het naar meer smaakte”, aldus 
de regisseuse. Anouk gaat de wijkthea-
tervoorstelling maken in samenwerking 
met het Chassé Theater en de Nieuwe 
Veste. 

Princenhage
“Deze zomer heb ik samen met mijn col-
lega’s van de Tentoonstellers voor ‘ En 
Plein Public’  een voorstelling gemaakt 
bij de Tramremise. Het viel mij op dat 
Princenhage een enorm rijk verenigings-
leven heeft, er veel ondernemers zijn en 
activiteiten. Toen ik voor dit project een 
wijk mocht kiezen, was mijn keuze snel 
gemaakt, aldus de enthousiaste Anouk. 

Jouw Romeo en Julia is een groot edu-
catie- en participatieproject dat heel Bre-
da oproept aan de slag te gaan met het 
liefdesverhaal van William Shakespeare. 
Alle vier de regisseurs halen zowel hun 
inspiratie als hun spelers uit de wijk. De 
korte voorstellingen worden drie keer per 
avond opgevoerd en zijn gratis toegan-
kelijk voor publiek. Voor deze voorstelling 
is Anouk op zoek naar toneelspelers, mu-
zikanten en dansers, van jong tot oud! 

Meedoen
Ben je benieuwd of wil je meedoen? Stuur 
dan een bericht naar liefdeinprincenha-
ge@gmail.com of info@jouwromeojulia.nl 
o.v.v. “wijkvoorstelling Princenhage”. 

Door Ron van Zundert

Op zondagmiddag 31 januari houdt pro-
fessor Herman Pleij zijn befaamde en hu-
morvolle voordracht “Over de noodzaak 
van carnaval” in gemeenschapshuis De 
Koe, Ambachtenlaan 1 te Princenhage. 
Pleij bespreekt de middeleeuwse oor-
sprong van carnaval en de ontwikkeling 
van dit katholieke feest in latere eeuwen. 
Door tijdelijk de bestaande orde op te 
heffen schept men een vacuüm waarin 
alles mogelijk is dat in het dagelijkse le-
ven niet hoort plaats te vinden. Nou ja, 
‘alles’?  Zwaar zuipen, de vrije jacht op 
man en vrouw, verkleedpartijen, de ridi-
culisering van autoriteiten en de ontken-
ning van enig gezag moeten wel als het 
gedrag van zotten gepresenteerd wor-
den. Daarom vervaagt elk sociaal onder-
scheid door een boerenkiel aan te trek-
ken of de vertrouwde attributen van de 
echte wereld uit te vergroten in ridicule 
vermommingen. Die gespeelde losban-
digheid lucht enorm op. Bovendien be-
wijst men als het ware in die paar dagen 
van zotheid, dat de bestaande orde toch 
de enig leefbare is.

De voordracht van professor Pleij begint 
om 15.00uur. Toegangskaarten  à € 7,50 
zijn verkrijgbaar bij gemeenschapshuis 
De Koe, Firma Bachman (HaagseMarkt 
29, Princenhage) en de Vrije Boekhandel 
(Veemarktstraat 40, Breda).

Zie voor meer informatie: 
www.vrijeboekhandel.nl (nieuws).

“Over de noodzaak van 
carnaval”

Een fi t Princenhage 
Wellicht is het u al op-
gevallen dat op de Et-
tensebaan sinds enige 
weken het reclamedoek 
van een Bredase Make-
laar is vervangen door een eigentijds, 
sportief, felblauw doek. In het bewuste 
pand op nummer 29 is sinds 1 decem-
ber 2015 de eerstelijns fysiotherapie-
praktijk Sportmedic gehuisvest. 

De praktijk 
Bij binnenkomst word ik hartelijk ontvan-
gen door twee jonge, enthousiaste man-
nen. Direct valt de grote, uitnodigende 
leestafel op waar we later plaats zullen 
nemen. Maar niet voordat ik eerst een 
rondleiding krijg van eigenaar Stefan 
Janssen door het strakke, hippe en te-
vens sfeervolle gebouw. Met een aantal 
trappen omhoog komen we aan in een 
ruimtelijke trainingszaal, welke door de 
hoeveelheid raampartijen heel open en 
prettig overkomt. In de ruimte staan on-
der andere diverse gloednieuwe kracht-
trainingsapparaten. Een gedeelte van de 
zaal is gereserveerd voor het verrichten 
van bewegingsanalyses middels een 
videocamera. De opname wordt samen 
met de patiënt bekeken en zorgvuldig 
geanalyseerd. De basis voor behande-
ling en instructie. ‘Uniek en anders voor 
een fysiotherapiepraktijk’, aldus Stefan 
Janssen..

Professioneel 
Sportmedic richt zich met name op het 

onderzoeken en behandelen van knie, 
schouder, of elleboogklachten. Deze 
kunnen sportgerelateerd zijn. Maar ook 
mensen met klachten door bijvoorbeeld 
fysieke overbelasting vanuit arbeid, 
of herstel na een operatie kunnen bij 
Sportmedic terecht. De drie eigenaren 
Stefan Janssen, Frank Timmermans en 
Lard Davidse hebben veel ervaring in 
de bewegingszorg, een breed medisch 
en academisch netwerk en zijn absoluut 
ambitieus, innovatief en enthousiast te 
noemen. 

Professioneel 
Sportmedic richt zich met name op het 
onderzoeken en behandelen van knie, 
schouder, of elleboogklachten. Deze 
kunnen sportgerelateerd zijn. Maar ook 
mensen met klachten door bijvoorbeeld 
fysieke overbelasting vanuit arbeid, of 
herstel na een operatie kunnen bij Sport-
medic terecht. De drie eigenaren hebben 
veel ervaring in de bewegingszorg, een 
breed medisch en academisch netwerk 
en zijn absoluut ambitieus, innovatief en 
enthousiast te noemen.

Uniek en anders...

Door Olga van Gils

Herman Pleij
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Rugnummer 11 voor Piet

Of je nu fervent vóórstander bent, of er 
juist helemaal niets mee hebt: het gaat 
weer bijna beginnen: carnaval. De eerste 
tekenen dienen zich steeds weer aan op 
11-11. Elf heeft een bijzondere betekenis 
binnen het katholicisme: het komt voor 
het heilige getal 12 en 11 staat dus sym-
bool voor het imperfecte; een gekkengetal 
(een woord met 11 letters). 

COLUMN En ja; met carnaval komen weer al die 
gekken tevoorschijn. De prins voorop. Zo 
gezegd moet hij “voorgaan in de leut”. 
In Princenhage mag een prins maximaal 
drie maal meedoen en de meesten houden 
dat ook vol. Op twee prinsen na, de ene 
was niet weg te slaan (daarna is de drie-
jaren-termijn ingevoerd) en de ander hield 
het na één jaar voor gezien. Maar voor 
allen geldt: “het was een enorme eer, ik sta 
voor altijd gegrift in de ere-galerij en mag 
voor altijd zwaaien met een groen-witte 
zakdoek”. 

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer gek-
ken in kielzog van de prins. Hij heeft ook 
vrouwen nodig die met hem meedansen 
en hem ondersteunen; de joffers.  Er zijn 
mensen die toeteren: zij heten Bieloper. Er 
moet ook een narfiguur zijn, Pietje de nar, 
Nuske de neus, Polleke Piekhaar en Tinus 
als lichtende voorbeelden.

Maar als je het eenmaal ziet…. laat het 
je niet meer los en blijf je het zien. Er is 
er eentje die niet gek is, hooguit prettig 
gestoord. Een rots in de branding, stevig, 
robuust en altijd betrouwbaar. Eentje die 
zorgt voor de goede orde, voor de tijd. 
Eentje waar je niet omheen kunt… een mo-
nument, een levende legende. 
Ik heb het natuurlijk over Peer Bromtol, 
alias Piet Dekkers. Niet zoals de prins 
altijd op de voorgrond, maar als je erop 
let…., man wat kan die man feesten en on-
dertussen alles in de gaten houden. Het is 
een held. 
Kunnen we die man niet rugnummer 11 
geven zoals Robin van Persie, Arjan Rob-
ben, Neymar of Drogba. 
Peer Bromtol is MIJN carnavalsheld. 

Armin Floren

Een beeldmerk of logo 
is een grafi sche uiting 
van een bedrijf- of pro-
ductnaam. Het woord logo is verre 
van Princenhaags, maar vindt zijn 
oorsprong in het Grieks en betekent 
‘woord’. Uiteraard uiten winkels, be-
drijven en andere organisaties in Prin-
cenhage zich ook met behulp van hun 
logo. Het Wijkblad is benieuwd naar 
de verhalen achter de Princenhaag-
se logo’s en ging op onderzoek uit. 
Deze week het logo van MultiBoek 
Princenhage.

Beeldmerken in Princenhage
Al weer sinds 1 oktober van het vorige 
jaar maakte de naam Readshop plaats 
voor MultiBoek Princenhage. Wim en 
Netty Mensen runnen de veelzijdige zaak 
nu geheel zelfstandig. De nieuwe naam 
betekende ook een nieuw logo en omdat 
ik het een fascinerend beeld vond, ging 
ik op onderzoek uit.

Meer dan een boekwinkel
“We hebben een wedstrijd onder jonge 
ontwerpers uitgeschreven”, vertelt Wim 
Mensen. Hierop kregen we zo’n vijftien 
reacties en daar hebben we een keuze 
uit gemaakt. Voorwaarde voor ons was 
dat de boom of bomen van het dorp te-
rug zouden komen en dat het liet zien wat 
wij in de winkel te bieden hebben. We zijn 

blij met het resultaat. 
Vooral omdat het 
laat zien dat we veel 
meer zijn dan een 
boekwinkel”, vult 
Wim aan.
En daar heeft Wim 
duidelijk een punt. 
Een blik in de win-
kel leert dat de 
zaak onder andere 
speelgoed, boeken, 
cadeauartikelen en 
schoolspullen ver-
koopt. Daarnaast is 
er dus de service 
om postpakketten te 
versturen. 

MultiBoek Princenhage: veel te bieden

Door Ron van Zundert

De rode stip
“Het meest tevreden ben ik over de mo-
derne uitstraling van het logo. Hiermee 
doel ik op de vormgeving van de boom 
met als detail de rode stip, die wil zeg-
gen: Let op, er is meer!” Het groen van de 
frivole boom past natuurlijk bij Princenha-
ge en het rood van de producten is een 
gevolg van het feit dat de postpakketten 
van zichzelf ook al rood zijn. Het was 
mooi om de andere producten dan ook 
in die kleur af te beelden. De boom wijkt 
af van de linde in het wapen van Princen-
hage, maar dat is een artistieke vrijheid. 
Wat verder opvalt in het logo zijn de ver-
schillende lettertypes die het beeldmerk 
speels maken. De veelzijdigheid in het 
logo past hoe dan ook helemaal bij wat 
de zaak te bieden heeft: veel.
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NIET VERGETEN!

VRIJDAG 22 JANUARI

CULTUURNACHT BREDA

Op vrijdag 22 januari vanaf 19:00 uur start 
de Cultuurnacht Breda met maar liefst 50 deel-
nemers. Dit jaar komt de Cultuurnacht, naast 
het gewone programma, met het bijzondere 
en kwalitatieve programmaonderdeel Cultuur-
nacht Verlicht. Het programma van Verlicht 
bestaat uit bijzondere samenwerkingen tussen 
instellingen en cultuurmakers. Dit leidt tot een 
creatief en uitdagend programma dat je al-
leen tijdens de Cultuurnacht kunt ervaren. Dit 
jaar vindt de Cultuurnacht Verlicht plaats op 5 
locaties: de Grote Kerk i.s.m. de Stilte, Nieuwe 
Veste & Uitgeverij De Geus (i.s.m. UNFOLD van 
studenten van AKV|St.Joost), Breda’s Museum, 
Stadsarchief Breda en Archeologisch Centrum 
Breda (i.s.m. onder andere BredaPhoto en 
Opera Zuid), Jdance & E-sites (i.s.m. Marken-
hage College en sambaband Maisquenada) 
én in de Belcrum met Podium Bloos, Electron, 
Theater Tiuri, The Scéne of Dance & The Loads. 
Verrassing, verwondering, kwaliteit en avontuur 
zijn gegarandeerd bij deze “must-sees” van 
de Cultuurnacht 2016.
Het volledige programma, begintijden en kaar-
ten vindt u op www.cultuurnachtbreda.nl.

ZATERDAG 16 JANUARI

KBO BREDA-WEST 
RIKKEN EN JOKEREN

Zaterdag 16 januari weer een middagje 
kaarten in de Princentuin.  Aan u de keuze 
om te rikken of te jokeren. Zaal open : 13.00 
uur Aanvang 13.30 uur. Kosten KBO leden 
2 euro incl. koffi e of thee. Niet leden 4 euro. 
Denk aan uw lidmaatschap- of betalingsbe-
wijs.
Locatie: Princenhof  Princentuin 1 Breda

ZONDAG 17 JANUARI

Op zondag 17 Januari organiseert het 
Kindercomité in samenwerking met de 
nieuwe Meidoorn een grote rommelmarkt. 
Ook kunnen de kinderen een tafel huren 
om hun speelgoed te verkopen. Een tafel 
voor volwassenen kost 5,00 euro en een 
tafel voor de kinderen kost 2,50 euro
De Nieuwe Meidoorn aan de Mei-
doornstraat 115 in Breda gaat om 10.30 
uur open voor de verkoop en het duurt tot 
14.30 uur. Entree 1,00 euro
Wilt u nog een tafel huren? Dat kan dat bij 
Adrie Verstraeten op  06.53978571

VRIJDAG 29 JANUARI

THEMAMAALTIJD IN 
PRINCENHOF

Op vrijdag 29 januari bent u welkom om te komen 
genieten van een maaltijd met een thema passend 
bij de tijd van het jaar. Deze maand is het een ver-
rassingsmenu.
Aanvang 17.30 uur. Zaal open 17.00 uur. Kosten € 

12,50 (BredaPas € 10,00).
Inschrijven: woensdag 20 januari vanaf 13.30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

VRIJDAG 22 JANUARI

WANDEL EN MATCH BIJ 
PRINCENHOF

Op vrijdag 22 januari kun je om 10.00 uur 
gezellig een uurtje wandelen, voor frisse 
lucht én een praatje.  Princenhof, Prin-
centuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZONDAG 17 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE IN 
PRINCENHOF

Groen-Wit1 speelt voor de KNVB beker een 
uitwedstrijd tegen Dongen. Dongen staat op 
de 1e plaats in de hoofdklasse en Groen-Wit 
op de 1e plaats in de 4e klasse. Een mooi affi -
che, het belooft een mooie en spannende wed-
strijd te worden. Aanvang wedstrijd in Dongen, 
14.00 uur..

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

30 & 31 JANUARI

MASTBOSCROSS

Op zaterdag 30 en zondag 31 januari 2016 
vindt de 47ste editie van de Mastboscross 
plaats. 
De Mastboscross Breda staat bekend als de 
gezelligste bikkelcross, met misschien wel één 
van de meest uitdagende parcoursen van het 
land. Vaak gaat deze cross gepaard met win-
terse weersomstandigheden die variëren van 
modderbad tot een winters parcours met hin-
dernissen. Bovendien vindt dit hardloop event 
plaats in een van de mooiste bossen van Ne-
derland, het 500 jarige Mastbos. Let wel: zowel 
de start als fi nish bevinden zich wederom op 
het terrein van organisator SPRINT, de grootste 
atletiekvereniging van Nederland. 

Er zijn wedstrijden voor recreanten en wedstrij-
datleten. Ook is er een trailrun en bedrijven-
cross. Alle informatie en inschrijving (let op: tot 
18 januari) vindt u op: www.mastboscross.n
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“De strijd is gestreden met telkens nieuwe 
moed. Verbazingwekkend krachtig, ‘t is op. Zo 
is het goed”

Verdrietig, maar ook opgelucht dat hem verder 
leed bespaard is gebleven laten wij u weten 
dat van ons is heengegaan mijn man en onze 
(schoon)vader en opa

Piet van Caulil
oud eigenaar van de Posthoorn

echtgenoot van

Nelly luijken

In de lee� ijd van 76 jaar.

U bent van harte welkom om de uitvaartdienst 
bij te wonen op vrijdag 15 januari a.s. om 14:00 
uur in de H. Martinuskerk, Haagsemarkt 4 te 
Princenhage.

De naaste familie zal hem daarna begeleiden 
naar het crematorium.

U kunt de familie persoonlijk condoleren in “de 
Posthoorn”, Haagweg 448 Breda
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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 Voor uitvaarten, 
ziekenzalving en ziekenzegen dagelijks te 
bereiken op tel. 06 14 96 21 11.

Kerkdiensten  
Weekend 16/17 januari. Tweede zondag 
van het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het Mar-
tinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Familie van Gastel; Har-
rie, Jan en Rien Jr. van Gastel; Corrie van 
Gurp; Toon Marijnissen (namens de buurt).

Vormselviering 15 januari
Vrijdag 15 januari is om 19.00 uur de vorm-
selviering, die wordt voorgegaan door bis-
schop Liesen. Het Jongerenkoor verzorgt 

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 17 januari 
Dienst van Schrift en Tafel. Na de dienst is 
er koffi e in het Kerken- en Glazenhuis. Ds. 
Saskia van Meggelen gaat voor. Aanvang 
10.00u.. 

Kinderkerk en crèche: 
Deze zondag zijn alle kinderen weer wel-
kom! Meer weten? Neem contact op met 
Chiara chiaradekroon@live.nl

Voor uw agenda
Donderdag 21 januari is er om 9.00u. in 
de Johanneskerk een Ochtendgebed sa-
men 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 ie-
mand in uw omgeving, kunt u con-
tact opnemen met de wijkpredikant ds. 
Saskia van Meggelen. Tel. 06-22576592

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

Wijkblad Princenhage is een uitgave van 
de Stichting Wijkblad Princenhage.
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toestemming van de redactie.

de zang.

Engelse viering
Zondag om 14.00 uur is er een Engelse 
viering, waarin pater Savio zal voorgaan. U 
bent van harte welkom.

Cursus Opnieuw Beginnen
Op 2 februari start de zesweekse geloofs-
cursus in Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te 
Prinsenbeek.  De cursus wil ruimte bieden 
aan mensen van binnen en buiten de kerk. 
Aan mensen die zoeken naar zin, inspiratie 
en vernieuwing in hun leven en daartoe de 
christelijke traditie willen verkennen. Info en 
aanmelding: adrielint@bredawest.nl
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