
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Wijkblad vindt versterking

ICT-coördinator. Het moge duidelijk zijn 
dat we met Joop een veelzijdig persoon 
in huis hebben gehaald.
Nu Joop met prepensioen is, heeft hij 
lekker de tijd voor een nieuwe uitdaging: 
het Wijkblad. Op zijn werk ging zowat alle 
schriftelijke communicatie via Joop de 
deur uit. Joop zegt hier zelf over: “Taal is 
zó mijn ding!”.

Altijd al bezig met schrijven
Olga is via ons eigen netwerk de redac-
tie binnengelopen. Olga is 39 jaar, woont 
sinds 6 jaar in Princenhage, maar ook zij 
komt niet oorspronkelijk uit Princenhage. 
Olga komt uit Ulvenhout. Olga werkte als 
maatschappelijk werker in de ouderen-
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Nieuwe eindredacteur en nieuw redactielid voor wijkblad

zorg, maar is inmiddels bezig met een 
nieuwe carrière in de uitvaartverzorging.
Olga heeft altijd al graag geschreven en 
was als kind al bezig met het schrijven 
van verhaaltjes. Beroepsmatig schreef 
Olga columns voor Alzheimer Nederland. 
Ze volgde ook een cursus Creatief Schrij-
ven. Olga hoopt door de aansluiting met 
het Wijkblad haar passie voor het schrij-
ven verder vorm te geven, maar ook 
meer te weten komen over Princenhage 
en mensen leren kennen.

We zijn bijzonder blij dat Joop en Olga 
ons team komen versterken. Ons redac-
tieteam is nu weer op volle sterkte. Van 
harte welkom Joop en Olga!

Wijkblad Princenhage 
zocht versterking en 
heeft die ook gevon-
den. Enige tijd geleden 
plaatsten we een artikel 
met de oproep voor een eindredacteur. 
Daarop reageerden veel kandidaten 
waar we mee in gesprek zijn gegaan.

Onze zoektocht naar een eindredacteur 
kunnen we staken. Als een duveltje uit 
een doosje was daar opeens Joop Wil-
lemsen bij wie we in volledig vertrouwen 
het eindredacteurschap wegleggen. 
Even daarvoor wisten we onze redactie 
te versterken met Olga van Gils. Inmid-
dels heeft u al een aantal artikelen kun-
nen lezen van Olga.

‘Taal is zó mijn ding!’
Joop reageerde enthousiast op onze 
advertentie en we hadden een bijzonder 
prettig gesprek met Joop. Het was ons 
meteen duidelijk, zonder enige twijfel, 
dat Joop onze nieuwe eindredacteur zou 
worden.
Joop is 65 jaar, getrouwd, vader en 
woont in ’t Fort. Oorspronkelijk komt Joop 
niet uit Princenhage, maar uit Den Bosch. 
Hij woont al sinds 1982 in Princenhage. 
Joop geniet nu van zijn prepensioen na 
een leven lang werkzaam te zijn geweest 
in het onderwijs. Joop was leraar op een 
VMBO-school in Dordrecht. Zijn hoofd-
vak is economie, maar hij heeft daarnaast 
vele vakken gedoceerd zoals informatie-
kunde, Mens en Maatschappij en hij was 

Door Armin Floren

Joop en Olga versterken ons team.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun, 
regel en organiseer om zo samen met de 

nabestaanden op een respectvolle, eigen manier 
tot een passend afscheid te komen.”

Ellen Oostdam
Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Turfvaartstraat 20
Breda

Vraagprijs: 
€ 269.000,-- k.k

Overweegt u de verkoop van uw woning? 
Bel voor een GRATIS waardebepaling.



Princenhage is een en-
thousiaste makelaar rij-
ker. Een jong kantoor, 
maar wel met een zeer 
ervaren makelaar. Rode-
rick Crielaers hangt sinds deze maand 
maar al te graag zijn borden buiten. 

Bijna 25 jaar geleden begon Crielaers 
zijn carrière als makelaar in het bedrijf 
van zijn oom in Eindhoven met het zet-
ten van koffie en het kopiëren van koop-
contracten. Het makelaarsbloed begon 
te stromen en sindsdien heeft hij altijd 
met hart en ziel in deze branche gewerkt. 
Met een eigen filosofie en idealen heeft 
hij besloten om per 1 februari 2016 volle-
dig voor zichzelf te beginnen om op die  
manier op geheel eigen wijze de woning-
makelaardij te bedienen.

Verbonden
Crielaers voelt zich verbonden met Prin-
cenhage nu hij en zijn gezin sinds een 
aantal jaren hier woonachtig zijn. Hij richt 
zijn werkzaamheden dan ook op Prin-
cenhage en de rest van Breda. En dat 
gebied kent hij goed, want sinds 1999 is 
hij actief als makelaar in deze regio. Hij 
beschikt dan ook over een breed netwerk 
en een ervaren kennis van de Bredase 
woningmarkt.

Persoonlijke aandacht
Waar Crielaers Makelaardij zich in wil on-
derscheiden is net dat stapje meer. Een 

Door Olga van Gils

Frisse wind met dijk aan ervaring
Crielaers Makelaardij & Taxaties

woning kopen of verkopen is namelijk 
niet zomaar iets, dat vraagt een zorgvul-
dige begeleiding. Met name het helpen 
vinden en aankopen van een droom-
huis en daarbij de klant zo veel mogelijk  
ontzorgen. Bovenal staat het belang dat 
hij hecht aan de persoonlijke aandacht 

Vinylavond in de Vlaamse Schuur
Op zaterdag 27 februari a.s. is er weer 
een ouderwets gezellige Vinylavond in 
de Vlaamse Schuur van de Koe. 

We hebben maar liefst 13 inschrijvingen 
ontvangen van enthousiaste mensen die 
hun favoriete vinylplaten die avond willen 
komen draaien. Aan de playlists te zien 
wordt het een avond met een grote di-
versiteit aan muziek. Met de herinnering 
aan de vorige Vinylavond nog in ons ach-
terhoofd zijn we er van overtuigd dat we 
er ook deze keer samen weer een fan-
tastische avond van gaan maken. Kom 
mee genieten van de muziek van toen 
en proef nog eens die sfeer. De Vlaam-
se Schuur is open vanaf 19.30 uur. De 
eerste platendraaier betreedt het podium 
om 20.00 uur. Entree is gratis.

Frido Schrauwen, Ruud Bachman en 
Nico Stokman

Roderick Crielaers hangt maar al te 
graag zijn borden buiten.

voor een koper of verkoper. En dat gaat 
gepaard met goed communiceren en  
bereikbaar zijn, ook buiten kantooruren.
Namens het Wijkblad Princenhage  
wensen wij Crielaers Makelaardij & 
Taxaties van harte welkom en heel veel 
succes toe!
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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

Beeldmerken in Princenhage
Martinus - oog in oog met een bedelaar - 
zijn mantel in tweeën deelde.

Nieuw logo
“We vonden het eerste logo wat streng 
en ouderwets. Het mocht van ons wat 
vrolijker”, vertelt teamlid Kathy van Don-
gen van de school. Zij was samen met 
twee andere teamleden betrokken bij de 
totstandkoming van het beeldmerk. 

Voor het ontwerp van het logo werd ge-
kozen voor een professionele partij. Deze 
kreeg de opdracht mee dat het nieuwe 
logo het Martinusverhaal op een eigen-
tijdse manier moest laten zien. Het delen 
en het paard moesten zichtbaar blijven, 
maar ook moest in het logo een jongen 
en een meisje te zien zijn. “Daarbij von-
den we het van belang dat het beeld 
kindvriendelijk zou zijn”, vertelt Kathy.

Je hoort erbij
“Waar ik het meest tevreden over ben is 
dat ons logo heel kleurrijk is. Dit maakt 
het vrolijk en ik vind dat dit past bij een 
basisschool”, vertelt de administratief 
medewerkster van de school. Het logo 
heeft ook een onderschrift. Hiermee wil 
de school onderstrepen dat zij enerzijds 
rekening houdt met ieders mogelijkheden, 
maar dat ze aan de andere kant ook oog 
wil hebben voor de talenten van kinderen.

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 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 
basisschool Sinte Maerte. 

Coca Cola, Nike en Shell zijn bedrijven 
die een tijdloos logo hebben. Dat wil zeg-
gen dat hun logo door de jaren heen na-
genoeg onveranderd is gebleven. Dit is 
lang niet altijd zo. 

Dichter bij huis voetbalt NAC Breda. Deze 
club bestaat sinds 1912 en is inmiddels 
toe aan haar vijfde logo. Het bizarre is 
dat het logo dat nu gevoerd wordt exact 
gelijk is aan het eerste logo uit 1912.

Basisschool Sinte Maerte heeft enkele 
jaren geleden ook haar logo veranderd. 
Het vorige logo was het eerste beeld-
merk van de school en liet zien hoe  

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s

Door Ron van Zundert

Ook tijdens een schoolkamp is de 
school herkenbaar dankzij het logo!
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is op zoek naar: 

enthousiaste, patiëntvriendelijke  

allround en flexibel
Deze apotheek neemt voor iedere patiënt de tijd en geeft iedere patiënt de aandacht die hij/zij verdient. We proberen 

telkens onze diensten en service te verbeteren. De sfeer is informeel en prettig. Daarnaast bieden we goede arbeidsvoorwaarden.

Stuur een brief met motivatie en curriculum vitae naar: 
‘De Haagse Apotheek’, t.a.v. Louis van den Reek, Pastoor van Spaandonkstraat 18, 4813 BS Breda 

of mail naar louis@vandenreek.nl.

  APOTHEKERSASSISTENTEN V/M

Zoekt u een vriendelijke 
en oplossingsgerichte tandarts?
Anna heet u van harte welkom!

tandarts Anna Woloszyn

Weth. van Haperenstraat 36A - 4813 AM Breda

www.tridenzo.nl

T 076-532 49 60
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Mannen komen
van Mars... 

Dat vrouwen en mannen van elkaar ver-
schillen weet ondertussen iedereen die 
ooit een relatie heeft gehad met de ande-
re sekse. Mannen kunnen rustig de krant 
lezen zonder gestoord te worden door 
rondvliegende haren, uitgetrokken door 
het zusje dat als eerste die ene Barbie 

COLUMN van de 385 had uitgekozen. Vrouwen 
wéten wanneer er op school gegymd 
wordt, zodat het hemdje met het onder-
broekje moet matchen.

Daarom is het heerlijk om met vriendin-
nen een avondje te roddelen over wat 
mannen allemaal verkeerd doen. Gewoon 
even zeiken over dat hij laatst voor de 
honderdste keer over zijn schoenen op 
de trap stapte zonder ze mee naar boven 
te nemen. Dat hij de kleren van de kin-
deren uittrekt en op exact diezelfde plek 
laat liggen. Dat een vuilniszak eerder uit 
zichzelf naar de kliko loopt dan dat hij 
het zou doen.

Op dat soort momenten moet ik afha-
ken. Ik kan mijn kont niet keren of de 
deur die ik open heb laten staan, om 
zo niet de troep achter de deur te zien, 
is alweer dicht. De vuilniszak die ik 

open in de keuken heb staan omdat dat  
4 uur geleden zo makkelijk was, is al 
opgeruimd. Alle schoenen die ik laat 
staan op de plaats waar ze uitgetrokken 
zijn, staan netjes op een rij in het door 
hem getimmerde schoenenkastje. Als 
mijn oudste een hockey wedstrijd heeft, 
wil ze samen met papa haar tas inpak-
ken. Op dinsdagavond, mijn kookbeurt, 
liggen er boodschappen in de koelkast, 
want dat heeft hij op maandag al voor 
mij gedaan.

De meeste vrouwen zouden een moord 
doen voor zo’n man. Hoe is het dan in 
godsnaam mogelijk dat die ene man, die 
toevallig van Venus komt, getrouwd is 
met die ene vrouw van Mars?

Marieke Richters

Voor Doskonale hadden 7 solisten zich hiervoor geplaatst 
tijdens het NK van de KNMO in december. Met 148 deel-
nemers in de verschillende categorieën was het overvolle 
dag, welke om 9 uur ‘s morgens was begonnen met een 
gezamenlijke opmars van de deelnemers der beide landen. 

Om 6 uur ‘s avonds was er uiteindelijk de prijsuitreiking, 
deze lange dag was voor Doskonale een heel mooie dag: 
3x Goud en 1x Zilver en 3x Brons. 2x Goud voor het duo Am-
ber Donker en Lindsay Haneveer in de categorie preteen 
twirling en accessories preteen.

Goud, zilver en 3 keer brons!
Ook Goud voor Lindsay Haneveer met haar solo preteen 
accessories, hierin behaalde Amber Donkers Zilver. Drie 
keer Brons was er voor Shalliënne Provence met haar Solo 
accessories junior, het duo Nikkie vd Klundert en Deveny 
Wiegeraad in het Artistiek Programma senior en Lindsay 
Haneveer met haar AP preteen..Ook een mooie 4e plaats 
was er voor Quinty Wintermans met haar solo accessories 
juvenile. 

Op 19 maart week mogen de solo’s accessories weer naar 
het NK van de NBTA in Hoofddorp waar men zich kan 
plaatsen voor het EK in welke dit jaar in Engeland wordt 
gehouden. Iedereen veel succes gewenst!

Kampioenschap der Lage Landen

3 Kampioenen voor Doskonale
Afgelopen zaterdag 20 februari mochten deelnemers uit Nederland en België die hun visitekaartje op hun landelijke  
Kampioenschappen al hadden afgegeven zich onderling meten voor het kampioenschap de lage landen ‘de V/N Champions 
Trophy’ die dit jaar werd gehouden in Waalwijk.
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Peuteropvang  is goed voor alle kinderen  
vanaf 2 jaar. Geef je kind ook op voor een 

leuke en leerzame tijd én voor een  
goede start op de basisschool!  

Kom gerust een keer kijken. 

Kober biedt peuteropvang op de volgende locaties: 
 Huis van de Heuvel - Mgr. Nolensplein 1 

 Ukkepuk - Doelen 36 
 Toverboom - Hovenierstraat 54

Wil je meer informatie?
Je kunt ons bellen: (076) 504 56 05  

of mailen:  serviceteam@kober.nl.  

Kijk op www.kober.nl/rekentool2016 en bereken  
heel makkelijk wat jij betaalt voor peuteropvang. 

Wil jij je peuter iets 
extra’s meegeven? 

www.kober.nl 

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

www.horchneradvocaten.nl

Scherper. Beter.
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Sfeervolle jubileum-
viering Martinuskoor

Afgelopen zondag werd onder grote 
belangstelling het 45-jarig bestaan van 
het Martinuskoor herdacht. Deze ju-
bileumviering kreeg een extra cachet 
doordat bisschop Liesen bereid was 
gevonden hier in voor te gaan. Zijn 
medecelebranten waren pastoor Paul 
Heye en pater Heinz Baart. Na de vie-
ring, waarin het Martinuskoor sfeervol-
le en prachtig gezongen liederen ten 
gehore bracht, volgde het informele 
gedeelte. 

Jan Hendrikx, vice-voorzitter van de Na-
zarethparochie, roemde de grote inzet 
van de leden van het Martinuskoor. “Ie-
dere week repeteren, vieringen verzor-
gen en dat al 45 jaar op rij. Een geweldi-
ge prestatie, waar wij met zijn allen trots 
op zijn. Ook vandaag hebben jullie op 
een sfeervolle manier de zang verzorgd. 
Hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en 
ik mag  namens het bestuur als felicitatie 
een kleine bijdrage overhandigen. Ap-
plaus en nogmaals bedankt!”

Felicitaties
Pastoor Paul Heye memoreerde de 
maandenlange voorbereiding op deze 
jubileumviering. “Dit 45-jarig jubileum wil-
den jullie een feestelijk tintje geven. Dat 
is in onderling overleg ook gelukt. Jullie 
weten dat ik zang in een viering erg be-
langrijk vind. Ik ben dan ook blij met de 

goede samenwerking tussen jullie en het 
pastoresteam. Namens het team felici-
teer ik het Martinuskoor, dat op vrijwillige 
basis al 45 jaar de vieringen opluistert.”

Aanbieden CD
Christ Nuitermans, voorzitter van het 
Martinuskoor: “U zult zeggen 45 jaar is 
toch geen echt jubileum? Toch menen 
wij dat het belangrijk is elke vijf jaar te 
vieren. Wij hopen dan ook steeds nieuwe 
aanwas te krijgen, zodat we als koor kun-
nen blijven bestaan. De onlangs opge-
nomen CD mag ik als eerste aanbieden 
aan bisschop Liesen onder dankzegging 
dat hij deze in de jubileumviering is voor-
gegaan. Ook pastoor Paul Heye en pater 
Heinz Baart mag ik de CD aanbieden”. 
Bisschop Liesen dankte voor de prachti-
ge zang van het koor en deed vervolgens 
een oproep om aan te sluiten: “Als u 
denkt dat u kunt zingen, zing dan mee!”

Bloemen
De leden die 45 jaar zingen bij het Mar-
tinuskoor zijn Riet van Gaalen, Jo Lips, 
Jacqueline Beekerrs en Thieu Lips. Een 
prachtige bos bloemen viel hen ten deel. 
Overigens kregen alle leden een bloeme-
tje mee naar huis.

Op www.martinuskoor-breda.nl kunt u  
de CD, die € 10,00 kost en waarop 18 
liederen zijn opgenomen, bestellen.

‘Als u denkt dat u kunt zingen, zing dan mee!’

Vermindering van het aantal woningin-
braken is één van de speerpunten van 
politie en gemeente. Daaraan wordt 
gewerkt langs twee sporen: enerzijds 
wordt door de politie extra aandacht 
gegeven aan opsporing van de daders, 
anderzijds wordt getracht burgers te 
informeren over hoe men woningen 
beter kan beveiligen. Ook wordt er een 
beroep gedaan op burgers om extra 
waakzaam te zijn en verdachte situa-
ties bij de politie te melden.

Dit alles is niet zonder succes gebleven: 
het aantal woninginbraken in onze stad is 
fors gedaald. In Princenhage zijn buurt-
preventieteams en is er een dorpsraad, 
die zeer actief zijn in het verbeteren van 
de veiligheid in hun buurt en wijk. 

We zien ook dat er een groeiende be-
langstelling is van burgers om met elkaar 
WhatsApp- of speciale BuurtAppgroe-
pen op te richten, waarbij men elkaar 
informeert over onveilige en verdachte 
situaties. 

Schuurtjes
Tenslotte willen wijkagent Ton van der 
Velden en ik uw aandacht vragen voor 
de inbraken in schuurtjes. Er worden nog 
vaak spullen uit schuurtjes weggenomen 
doordat deze niet goed zijn afgesloten. 
Wist u dat bewoners subsidie kunnen 
krijgen voor de afsluiting van een ge-
meenschappelijk achterpad door middel 
van poorten? Ik kan u hierover meer infor-
matie geven.

En u weet het: bij verdachte situaties: 
schroom niet om 112 te bellen.

Frank Ewals, 
Stadsmarinier Breda-Zuidwest

Gemeente Breda
Mail: fjp.ewals@breda.nl

Telefoon: (076) 5293433.

Berichten van 
de Stadsmarinier

Buurtpreventie

Tijdens de viering bracht het Martinuskoor sfeervolle liederen ten gehore (foto: Koos Smulders) 
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Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen 

& Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw 

voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie 

van a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en 

flexibele instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB-

bedrijven en ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we 

voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u het maximale 
terugkrijgen 
van de belasting?

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Breda:  Esserstraat 79 • 076 - 514 74 44
 Chaam: Raadhuisplein 1 • 0161 - 49 25 08

www.ackoijen.com

N e f i t  h o u d t 

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

nefi t.nl/slimmecombinaties

*  Actieperiode verlengd 
t/m 31 maart 2016.

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

Meer comfort. 
Minder energie. 
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AANBOD

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de 

Esserstraat 79 te Breda.
A.C. Koijen & Partners 

Administratie- en Belastingadviseurs.

Horloges en Klokken Reparatie Atelier
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

AANBOD

AANBOD

Wilt u deze zomer genieten van uw zelf geteelde, verse 
groenten? Dat kan. Op het complex Oranjeboom van de 
Bredase Amateur Tuinders aan de Rithsestraat (tegenover het 
tennispark) zijn nog enkele tuintjes beschikbaar. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de heer Sloots (076- 5212767)

RIOOL VERSTOPT OF AAN VERVANGING TOE??
toilet – keuken – bad / douche afvoer

Bel: 0638934256 / www.deheusinfra.nl
  Voor al uw riool en straatwerkzaamheden.

 PRIKKERS
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor 

particulieren en e13,50 voor niet-particulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentie-

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vol-

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

ZATERDAG 27 FEBRUARI
REPAIR CAFÉ DOBBELSTEEN

Van 12.00-16.00u weer Repair Café in de 
Dobbelsteen. Iedereen is welkom om met 
hulp van vakkundige vrijwilligers kapotte 
spullen te komen repareren. Adres: Doe-
len 36 (Princenhage). Meer informatie is 
te vinden op www.repaircafe.org en www.
facebook.com/repairbreda.

NIET VERGETEN!

ZATERDAG 27 FEBRUARI

K.B.O. BREDA- WEST: 
JAARVERGADERING  

EN BINGO

Zaterdag 27 februari is onze jaarver-
gadering. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester zullen hun verslag 
toelichten, en er is ook tijd voor vragen. 

Na de pauze is er een bingo van 5 
ronden + superronde. Princenhof, 
Princentuin 1. Aanvang 14.00 uur 
(zaal open 13.30). Kosten KBO le-
den voor bingo: 3 euro. Niet-leden  
5 euro. Denk aan uw lidmaatschap- of 
betalingsbewijs.

VRIJDAG 4 MAART
WANDELEN BIJ 
PRINCENHOF

Vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wan-
delen bij Princenhof. Verzamelen 
en start bij Princenhof. Niet goed 
ter been? De rolstoel en de rollator 
kunnen mee.
Een frisse neus halen en onder het 
genot van een kopje koffie/thee na-
praten. Deelname is gratis. Princen-
hof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91

B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA

Middenstanders
In deze nadagen van de carnaval zit ik nog 

steeds na te genieten. Wat een fantastisch feest 
was het weer dit jaar! Zo zit ik ook terug te denken 

aan de prachtige kinderoptocht van onze basisscholen. 
Hoe fijn was het toen de optocht weer binnen kwam en er 

voor alle kinderen iets lekkers was op de Aogse Markt.
Dit brengt mij gelijk bij de ergernis die spontaan in mij opkwam. 

Op de markt stonden ONZE middenstanders met gratis lekkernijen. 
Van een drankje tot een worstje, van kibbeling tot een snoepje, van 
een broodje tot nog meer lekkers. Deze middenstanders zorgen er 
wel voor dat er altijd van allerlei leuke dingen georganiseerd kunnen 
worden in ons Aogje. Altijd wordt er wel geld of natura geschonken. Al 
onze verenigingen kunnen bijna altijd aankloppen bij deze hardwerkende 
mensen. SKIP, JKP, VC ’t Aogje, C.C. ’t Aogje, noem maar op.
Maaaaaar….. waar zijn dee multinationals als HEMA, ALBERT HEIJN, 
JUMBO, ETOS. Helaas die geven nooit thuis. Ze vergeten dat ze kunnen 
blijven bestaan omdat diezelfde mensen uit ’t Aogje daar hun spullen 
komen kopen.
Denkt u dat onze middenstanders er beter van worden als ze dit alle-
maal doen? Echt niet! Onze middenstanders zien er het belang van in 
om ons Aogje levendig te houden. De boven beschreven multinatio-
nals hebben daar schijt aan. En het kan echt wel anders, hoor, kijk 
maar naar Roobol. Die draagt ’t Aogje wel een warm hart toe!
Om al deze redenen roep ik iedereen op om eerst eens bij onze 
eigen middenstanders te kijken en als zij het niet hebben dan 
maar naar een HEMA, ALBERT HEIJN, JUMBO of ETOS 
te gaan. We hebben tenslotte de gezelligheid en mede 

daardoor ook ons welzijn voor een groot gedeelte te 
danken aan de samenwerkende verenigingen en 

onze middenstanders. I rest my case!

Henk Fransen

AOGS EI
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Hazes komt naar de Koe

hebben we twee zangers - Arno Knoope 
en Wim Verleijsdonk – die elkaar tijdens 
de drie uur durende show zullen afwis-
selen. Doordat we naast prima zangers 
ook goede muzikanten hebben, weten 
we de originele muziek en zang van de 
volkszanger goed te benaderen. Verder 
hebben we nog drie achtergrondzange-
ressen om het allemaal nog meer kracht 
te geven”, blikt Bram met muzikaal ver-
trouwen vooruit.

Slechts 450 plaatsen!
Alle reden dus om zondagmiddag naar 

Hoewel de volkszanger 
al jaren niet meer onder 
ons is, heeft André Ha-
zes nauwelijks iets aan 
populariteit ingeboet. 
Heel Holland zingt Hazes, Zij gelooft in 
mij (de musical) en al wat langer gele-
den de talentenjacht Bloed , Zweet en 
Tranen bewijzen dat de Amsterdamse 
zanger er nog steeds toe doet. Ook in 
ons eigen Princenhage zal de volks-
zanger binnenkort van zich doen spre-
ken. Op zondagmiddag 10 april vindt in 
de Koe een uniek Hazesconcert plaats. 

Het wordt een concert waarin de muziek 
van Hazes echt tot zijn recht gaat ko-
men. “Het zijn bijna allemaal professio-
nele muzikanten. Normaal doen wij veel 
prom-concerten, zoals bijvoorbeeld het 
Spanjaardsgatconcert. Na dit concert 
zeiden we tegen elkaar dat het toch wel 
leuk zou zijn om zelf eens een concert te 
organiseren. We hebben de nummers 
van Hazes vaak gespeeld en vinden ze 
gewoon echt heel goed. Dus dat kon niet 
missen”, vertelt initiatiefnemer Bram Her-
mans.

Dichtbij het origineel
Het concert wordt verzorgd door een 
12-koppig orkest. De basis wordt ge-
vormd door een combo dat al 40 jaar sa-
men speelt en als top 40-band al menig 
nationale artiest heeft begeleid. “Verder 

‘Qua muziek en zang benaderen we het origineel’

Door Ron van Zundert

de Koe te komen. Het concert zal plaats-
vinden in de Rabozaal, waar plaats is 
voor zo’n 450 bezoekers. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via Bachman 
op de Haagsemarkt of te reserveren via 
info@sgap.nl of shikeda@hetnet.nl. 

Kinderen tot 14 jaar mogen gratis naar 
binnen. Het concert start om 14.00 uur 
en zal de toeschouwer 3 uur lang mee 
op reis nemen langs het hele oeuvre van 
de enige echte volkszanger die ons land 
heeft gekend.

Dti. Cootitimtitittititit 7, tititiftti
076 - 520 78 76
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www.ptittitihtifttoti.titi
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COLOFON

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 
andere dringende vragen. U kunt contact 
opnemen via tel: 06 14 96 21 11. Pastores 
Paul Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint 
en Henny Spooren-Schaart. 

MARTINUSKERK Kerkdiensten Weekend 27/28 februari  
Derde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Giny van de Korput. Een cantor verzorgt 
de zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Hanny Goossens.

In memoriam: Dré van Fessem
Adrianus Johannes Bernardus, Dré van 
Fessem, is geboren op 15 maart 1953 en 
overleed aldaar op 20 december 2015, 
slechts 62 jaar oud. Zijn zus Nelly vertelde 
over Dré op het gedachtenisprentje: ‘Met 
het overlijden van Dré verliezen wij een 
mens op wie we erg gesteld waren. Dré 
was een eenvoudige, bescheiden man, 
die altijd zijn beste beentje voorzette om 
anderen te helpen en tegemoet te komen. 
Hij trok er graag op uit, samen met mij de 
natuur in, in de bossen kwam hij tot rust. 

Ook kunst en cultuur hadden zijn belang-
stelling, altijd wist Dré waar hij het mooiste 
en het nieuwste kon vinden om te gaan be-
kijken. Dré was een harde werker op school 
en daar buiten. Ruim veertig jaar was hij 
leerkracht in het onderwijs. Hij bracht zijn 
leerlingen niet enkel de verplichte lesstof 
bij tussen de muren van de schoool, maar 
nam hen ook mee naar een museum of 
gewoon lekker de natuur in. Mijnheer Dré 
stond bekend als de verhalenmeneer, naar 
wie zijn klas telkens weer geboeid zat te 
luisteren. Dré was een sportman in hart 
en nieten. Vele jaren heeft hij het school-
voetbaltoernooi georganiseerd. Wekelijks 
was hij op de tennisbaan te vinden om 
met zijn vrienden een balletje te slaan. Dré 
werd halverwege november ziek en moest 
in het ziekenhuis worden opgenomen. Na 
ruim vier weken is hij overleden. Wij zijn erg 
verdrietig en spreken de hoop uit dat God 
hem over de grens van de dood met open 
armen ontvangen zal.”

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 28 februari
Dienst van Woord en Gebed (aanvang 
10.00u.) waarin ds. Saskia van Meggelen 
zal voorgaan en Björn Wolkenfelt, Mast-
bosstraat 92, belijdenis van het geloof zal 

afleggen. Een feestelijk gebeuren! Een ad 
hoc koortje van gemeenteleden verleent 
o.l.v. Graham Kennett haar muzikale me-
dewerking. Na de dienst is er gelegenheid 
Björn te feliciteren en een kopje koffie te 
drinken in het Kerken- en Glazenhuis.

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-
nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592.

Postzegels, ansicht- & geboortekaarten
U kunt postzegels en ansicht- en geboor-
tekaarten sparen voor het zendingswerk 
van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl). 
Vrijwilligers sorteren de postzegels en 
ansichtkaarten met veel zorg, kennis en 
aandacht. Vervolgens verhandelen ze 
de postzegels via verkoopadressen in 

Nederland en nationale en internationale 
beurzen. De ansicht- en geboortekaar-
ten verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan via 
websites als Marktplaats. In 2014 bracht 
dit nog ruim €28.000 op. Let op: Een an-
sichtkaart is een enkele kaart met aan de 
ene kant een afbeelding en aan de ach-
terzijde ruimte voor adres en postzegel. 
Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht 
de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaar-
ten en enkele kaarten die in een envelop 
verzonden worden, zijn oud papier. Mo-
menteel is er nog wel handel in dubbele 
kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en 
Stichting Kinderpostzegels. Gaarne  inle-
veren: Johanneskerk of Mieke Frankfoor-
der – Pottenbakkerstr. 51 (tel. 5146523)

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

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
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.

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 11



 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

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

 

 
 

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 

 
Installatie & Onderhoudsbedrijf 

  Jaco Hermans 
uw adres voor: 

Gertrudislaan 21   
4841 XH  Prinsenbeek 

  CV-installaties & onderhoud                
Dakbedekking  

 Gas-, water, lood- en zinkwerken 
Sanitair - riolering  

 

Telefoon: 06 - 41 6688 73 
Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres:jacohermans@casema.nl 

Uw adres voor:

  CV-installaties & onderhoud 
Dakbedekking 

 Gas-, water, lood- en zinkwerken
Sanitair - riolering 

Gertrudislaan 21   4841 XH  Prinsenbeek
Telefoon: 06 - 41 6688 73

Fax: 084 - 75 91 399 
Email-adres: jacohermans@casema.nl

Rouwwttrk spttcialist
Gtifttitititift tititi htit  titfttitititfttititti m 
   tititi fttijti wtij tititiptifttitititititititift titi 
htit titimtititittititititi fttiti ftti tititittitti 
 tiotimtitititiotit.

Bottktttttttt
tttij hti  titi tititijft tititi tititittiti  otitititttiti ftooti 
  titititititittititi.  p fttitiftotiti ti titititi wti ooti ttiti 
ptititititi tititi mooti  otititit ftooti   mtitititi.

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda


