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Lekker wat plaatjes draaien

andere deelnemer met ieder zijn of haar 
eigen muziekkeuze. Er is een grote divera
siteit aan muziek, van Opus tot Terence 
Trent d’Arby en van REM tot Technotroa
nic. Toch is het vooral David Bowie die 
deze avond de boventoon voert. Bij mua
ziekkeuzes horen persoonlijkheden, stera
ker nog, het blijkt dat je persoonlijkheid je 
muziekkeuze bepaalt. En dus bij iedere 
platendraaier een ander optreden met 
een eigen persoonlijke touch. Zo gaat 
Pieter Pullemans relaxed in zijn eigen 
tempo en nemen de Golden Girls podium 
en zaal volledig mee in hun vinyl avona
tuur. Ook Hans Kollen weet het publiek 
op de dansvloer te krijgen en geniet zelf 
met volle teugen. Als klap op de vuurpijl 
krijgt het publiek een spontane muzikale 
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Net zoals thuis

toegift. Kees van Hulten en Twan Jansen, 
beter bekend als ´Zwarte Groef´, betrea
den het podium en draaien de boel hea
lemaal door. 

Op naar de derde
De tweede vinylavond blijkt ook weer een 
ongekend succes te zijn. Gewoon net 
zoals thuis, een praatje met elkaar, een 
hapje en een drankje en lekker wat plaa
tjes draaien. Er zal geen twijfel over moa
gen zijn dat er ook op deze avond weer 
een vervolg zal gaan komen.

Mocht u ondertussen ook zijn warmgea
draaid, neem dan gerust een kijkje op 
de website van het Wijkblad voor een 
sfeerimpressie van deze avond.

De Koe is getransfor-
meerd tot huiskamer, 
met groen-wit geblokte 
tafelkleden, een bro-
cante lamp en een mooi 
tapijtje op de vloer. Een ideaal decor 
voor de tweede vinylavond. Vinyl wint 
de laatste jaren steeds meer aan popu-
lariteit. En dat blijkt ook wel, want maar 
liefst 13 enthousiaste platendraaiers 
hebben zich ingeschreven voor deze 
nostalgische avond.

Ik spreek een enthousiaste Nico Stokman 
die me vertelt dat enige jaren geleden 
het idee voor een vinylavond is ontstaan 
nadat er in een gezellige nazit met een 
aantal vrienden wat plaatjes op de picka
up werden gelegd. ‘Ken je deze nog…?’
Hoe leuk zou het zijn om dit in huiselijke 
sfeer met een grotere groep te doen. In 
samenwerking met Ruud Bachman en 
Frido Schrauwen was daar in het najaar 
van 2014 de eerste vinylavond. Dit bleek 
een groot succes en het vroeg om een 
vervolg. En zo geschiedde, zaterdag 27 
februari vond de tweede editie plaats.

Diversiteit
De Vlaamse schuur is gezellig en goed 
gevuld. Frank Tullemans plaatst als 
eerste de naald en zet in met het numa
mer ‘It’s raining again’ van Supertramp. 
Geinspireerd door het regenachtige 
weer op het moment dat hij zijn playlist 
aan het samenstellen was. Na de eera
ste draaier volgt om de 20 minuten een 

Door Olga van Gils

Luchtgitaar spelen op een ‘gruizige’ vinylplaat.

open visie
persoonlijk & eigentijds

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

Hiermee duidelijk refererend aan wat de 
zaak wil zijn: een bierlokaal. Maar er is 
meer. Aan weerszijde van het logo zijn 
twee blauwe hoorns zichtbaar. Deze 
staan voor het vlees dat in de Aogse 
Markt gegrild wordt. 

En tot slot is er de mens. Wie goed kijkt 
ziet een mensfiguur dat zijn schort oma
armt. Als je het logo zo analyseert zie je 
naast een glas dus ook een koksa of kela
nersschort. “Hiermee komt de verbinding 
tussen eten, drinken en de gast ineens 
verrassend in beeld”, vertelt uitbater Will 
Hense met lichte trots.

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 jonge logo 
van eet- en bierlokaal de Aogse Markt. 

Pas een half jaar zijn de poorten naar 
deze Princenhaagse bierhemel geoa
pend. En het is duidelijk dat bierliefheba
bers en andere Bourgondiërs de zaak 
goed weten te vinden. De zaak staat als 
een huis. 
Hoe zit dat eigenlijk met het logo? Het 
beeldmerk heeft een duidelijke vintage 
look. Deze uitstraling krijgt het door de 
gekozen kleur blauw die wordt veroua
derd door de ‘krakerige scheuren’ in het 
beeld. De toevoeging van est. 2015 vera
sterkt de nostalgie in het logo.

Verrassend
Wat zien we eigenlijk in het logo? Allera
eerst natuurlijk een tulpvormig bierglas. 

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s: Eet- en bierlokaal Aogse Markt

Door Ron van Zundert

“Als we samen met gasten naar het logo 
kijken krijgen we altijd leuke reacties. Ze 
vinden de achterliggende gedachte ina
teressant en verrassend. Voordat Ben ik 
hier begonnen hebben we los van elkaar 
onze ideeën over de Aogse Markt vera
woord. Deze kwamen voor 99,9 procent 
overeen. Het moest een laagdrempelige 
en toegankelijke zaak worden. Het hele 
plaatje moest kloppen”, vertelt Will.
“Met ons logo is het net zo. Wie het hele 
beeld echt ziet wordt gewaar dat eten 
en drinken hartelijk worden omarmd. En 
dat is precies wat wij en onze gasten hier 
doen.”

Longpunt Breda en omgeving is een 
maandelijkse ontmoetingsplek voor 
longpatiënten en hun mantelzorgers. 
De volgende bijeenkomst is op dins-
dag 8 maart 2016. Het thema is: INDI-
VIDUEEL ZORG- EN ACTIEPLAN: Hoe 
stel je dit samen met je arts op? Deze 
middag wordt verzorgd door een van 
de longverpleegkundigen. 

Als longpatiënt heb je veel aan je arts 
of de verpleegkundige. Maar wat je van 
andere patiënten hoort, is minstens zo 
waardevol. Je leert van andermans era
varing. Dat kan bij Longpunt Breda en 
omgeving, de maandelijks wisselende 
ontmoetingsplek voor longpatiënten en 
hun mantelzorgers.

Longpunt Breda e.o. is een initiatief van 
het Longfonds (voorheen Astma Fonds) 
in samenwerking met het Amphia Ziekena
huis, de Zorggroep regio Oosterhout & 

Ontmoetingsplek voor longpatiënten
‘Met een longziekte sta je niet alleen’

omstreken (Zorroo) en Thebe Thuiszorg 
WestaBrabant, Revant en Careyn. 

Bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 
8 maart 2016 Onta
moet ingscentrum 
De Vlieren (voora
malige kerk), Mgr. 
Nolensplein 1 4812 
JC Breda. De zaal 
is open vanaf 13.30 
uur. Deelname aan 
de bijeenkomst is 
gratis, U hoeft geen 
lid te zijn van het 
Longfonds om hier 
bij aanwezig te kuna
nen zijn.
Wilt u meer informaa
tie over het Longa
punt of wilt u weten 
wanneer de andere 

bijeenkomsten plaats vinden? Neem dan 
contact met ons op via longpuntbreda@
longfonds.nl of bel (06) 51 66 46 11 of 
www.facebook.com/longpuntbreda, 
www.Westbrabant.longfonds.nl.
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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
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Een groene en goed 
verzorgde buurt

meente Breda. Het moge duidelijk zijn 
dat dit geld uitstekend wordt besteed, 
bijvoorbeeld voor nieuwe aanplant. De 
samenwerking met de gemeente is goed, 
aldus De Ponti. “Ieder jaar lopen we een 
ronde met experts van de gemeente. Zij 
geven tips en helpen ons, bijvoorbeeld 
onlangs met de aanplant van hortensia’s. 
Ook het snoeiafval wordt afgevoerd door 
de gemeente.”

Er is ook al enige aansluiting met de 
buurtplannen uit Princenhage Begroot. 
“Ons streven is duurzaam groen in de 
wijk.” Als kleine doorn in het oog geeft De 
Ponti aan: “We zien toch wel heel vaak 
poepzakjes in de de heggen liggen. De 
poep wordt dan wél in een zakje gedaan, 
maar in heggen, gras of struiken gedea
poneerd.”

Snoeidag
Zaterdag 12 maart is er weer een snoeia
dag. Om 9.00 uur is er koffie en thee in 
de Dobbelsteen en wordt het werk vera
deeld. Ze gaan uiterlijk door tot 13.00 uur 
en dan is er soep, brood, koffie en thee in 
de Dobbelsteen. 

Volgens De Ponti loopt de belangstelling 
onder de vrijwilligers iets terug. Dat zou 
natuurlijk jammer zijn. U kunt de verenia
ging (maar uiteindelijk natuurlijk uw eigen 
buurt) helpen door op 12 maart een paar 
uurtjes mee te helpen. U komt toch ook?

Toen de Gemeente in 
2012 anderhalf miljoen 
ging bezuinigen op on-
derhoud van groen, be-
sloot een groep mensen 
in de buurt het initiatief te nemen om 
zelf het groen te gaan onderhouden: 
het begin van Princenhage Groen. 
Hierdoor bleef ruim 2500 m2 aan groen 
gespaard in de wijk. Nu heeft de ver-
eniging zo’n 19 perken in beheer in de 
omgeving van de Eerste Rith / Potten-
bakkerstraat. 

Initiatiefneemster van het eerste uur is 
Marie Louise de Ponti. Zij verzamelde 
handtekeningen en zocht een aantal 
mensen om zich heen. De vereniging  
bestaat nu uit 8 personen.

Princenhage Groen organiseert per jaar 
in ieder geval 2 snoeidagen in maart en 
september. Daarnaast doen ze nog veel 
meer: Ook het zwerfvuil wordt aangea
pakt. Daarbij helpt scouting Sint Martinus 
2x per jaar. Zo verdwenen er in het naa
jaar van 2015 zo’n 175.000 bloembollen 
de grond in op initiatief van Princenhage 
Groen. Vanaf april gaan de leden ook 
elke eerste zaterdag van de maand aan 
de slag in de perken die ze beheren.

Het geld wordt uitstekend besteed
De vereniging ontvangt jaarlijks een 
bedrag per vierkante meter van de gea

Princenhage Groen onderhoudt perken in Princenhage

Door Armin Floren

Al 4 jaar lang onderhoudt Princenhage Groen perken in Princenhage.
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www.allure bloemen en planten.nl
Actie is gelding vanaf donderdag 3 maart t/m zondag 13 maart 2016.

Ma.  12:00 - 18:00u    Di-Vr.  09:00 - 18:00u.
Za.   09:00 - 17:00u     Zo.    12:00 - 17:00u.

Ettensebaan 21, Breda - 076 - 522 83 12
7 dagen per week open:

Nu ook diverse 
paasartikelen te koop

Hyacinten,
Narcissen
& Druifjes

Nieuw in
Breda:

Iedere

3e
GRATIS
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Mopje
Wat staat er op het graf 
van een computer?

Deze week hebben we 
weer een onvoorstel-
baar record voor je 
klaar staan.
Want er is wel een hele 
gekke man op de we-
reld. Hij kan namelijk wel 
100 meter op handen en 
voeten lopen in 15,68 
seconden! Maar het rare 
is dat er een wedstrijd 
werd gehouden, dat be-
tekent dat er meerde-
re mensen proberen om 
de snelste op handen en 
voeten te zijn. Degene 
die dat als snelste kan 
is Katsumi Tamakoshi 
uit Japan.

records

  Lindo
Je hebt in onze vorige Kidstime vast het stripje gelezen over Lindo. 
Dat stripje is getekend door onze striptekenares Fee Huijbregts! Haar 
stripje zal je vaker zien op deze pagina. Fee heeft van af nu ook haar 
eigen figuurtje. Veel plezier met de strip van deze week!

Kidstime

Mopje
Wat zegt één keer 
tok en 999 keer 
tik?

Hallo… wij zijn Anne, Merel 
en Gijs. En samen zijn wij de 
Skatebende. Wij maken film-
pjes en zetten die op YouTube. 
We hebben al heel veel likes. 
Zeker in Princenhage hebben 
we al heel wat volgers.
Anne: “Gijs is helemaal weg 
van Enzo Knol. Dat is een 
bekende vlogger.” Gijs: “En 
vergeet ook de jongens van 
StukTV niet, die zijn ook 
cool.” Merel: “We doen aller-
lei spannende dingen en die 
zetten we online. Binnenkort 
gaan we  naar een echte bun-
ker uit de Tweede Wereldoor-
log. Echt zin in.”
Ga naar www.youtube.com en 
zoek op skatebende en sneeuw-
ballengevecht. Er staat een 
spectaculaire film klaar waar-
in je kennis maakt met dit 
leuke drietal. Wel doen hè!!!

     FILM
E.T is een film die net echt lijkt met een 
buitenaards wezen die E.T heet die op aar-
de land met een ruimte schip. Maar met de 
terugreis vergeten zijn soortgenoten hem. 
Hij sluipt een schuur binnen en wordt ont-
dekt door een jongentje (Elliott). Ze worden 
vrienden en maken van alles mee…… Een fa-
milie en sciencefiction film!

Inmiddels weten jullie dat wij Maud 
en Lotte zijn, en dat wij de Kidstime 
schrijven. Daar konden wij wel wat 
hulp bij gebruiken. Dus Fee maakt 
nu de grappige strip Lindo.

Heb je ook iets leuks voor onze  
kidspagina stuur het dan op naar 
wijkbladprincenhage@gmail.com 

Maud =                    Lotte =

 Fee =

Een duizendpoot 
met een houten 
been.

Game over!
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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

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

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

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

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

E info@wijnansadvocaat.nl 
I www.wijnansadvocaat.nl

*Al 14 jaar gespecialiseerd
in permanente make-up

Beau tyv i t Huidverbetering 

       Dreef 10 /4813 EG Breda / 076-5223838 
        www.beautyvit.nl info@beautyvit.nl	  

Beau tyv i t Huidverbetering 

       Dreef 10 /4813 EG Breda / 076-5223838 
        www.beautyvit.nl info@beautyvit.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,-

NEEM EEN TAS MEE

Tassen vanaf ................................€ 1,99
Degelijke boodschappentas ....€ 19,99

Boodschappenwagen vanaf ....€ 19,99
 TOP-model ................................€ 69,99
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Het Mauritsplein
Straatnamen in Princenhage:

Op zaterdag 12 maart is er weer de 2e 
hands kinderkleding en speelgoed-
beurs in gemeenschapshuis “De Koe”. 
De opbrengst van deze beurs komt ten 
goede aan ‘Stichting Petje af’. Deze 
ontvangt 28 zondagen per jaar nieuws-
gierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en in-
spirerende gastdocenten (18 tot 80+).

Kinderkleding voor het voorjaar en de 
zomer van maat 62 tot en met 176 en 
zelfs XS wordt aangeboden. Speelgoed, 
boeken, spelletjes, puzzels, fietsjes, buia
tenspeelgoed, baby uitzet artikelen wora
den verkocht. Alle artikelen die verkocht 
worden zijn dus 2e hands maar zeker 
van goede kwaliteit! Alles wordt namelijk  
gecontroleerd, getest en geteld.

De beurs is open van 8.30 uur tot 12.00 
uur, en de entree is gratis! Voor 10.00 uur 
mag je op nummer naar binnen. Om ona
geveer 10.00 gaan de deuren open, zoa
dat iedereen vrije toegang heeft.

De opbrengst is voor ‘Stichting Petje af’. 
In blokken van vier weken maken de 
kinderen kennis met zeven verschillena
de beroepen. ‘Petje af’ opereert bijvoora
beeld in het ziekenhuis, neemt plaats in 
het verdachtenbankje, bezoekt het mua
seum en bekijkt theatervoorstellingen. In 
het weekend staan praktijkervaring ronda
om de beroepen en de ontmoeting tusa
sen/met onze gastdocenten centraal. De 
kinderen doen zo nieuwe ervaringen en 
verfrissende ideeën op. Kijk ook op www.
petjeaf.nl/breda.

Voor deze beurs zijn we op zoek naar 
sponsors. We willen namelijk heel graag 
onze hardwerkende vrijwilligers voorzien 
van een diner op vrijdag en een lekkere 
lunch op zaterdag. Bij sponsoring door 
uw bedrijf zal dit worden vermeld.

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 
die ons kunnen helpen tijdens de beurs. 
Op de site kunt u veel informatie vinden. 
www.kledingbeursbreda.nl of telefonisch 
0648686005.

Kledingbeurs
voor ‘Petje Af’

In het onvolprezen door 
Gerard Otten in 1988 
gepubliceerde boek ‘De 
straten van Breda’ komt 
het Mauritsplein niet 
voor. Wel wordt hiervan een omschrij-
ving gegeven in ‘Princenhage in oude 
ansichten’ dat in 1975 werd uitgegeven 
door de werkgroep Haagse Beemden. 

De samenstellers van het boekje waa
ren Herman Dirven en Piet Dekkers. Zij 
plaatsten bij de uitleg over het Mauritsa
pleintje een foto uit 1913 met als opschrift 
van de etalage waar het Rode Winkeltje 
van Frans van Nunen is geweest: Kolonia
ale waren en comestibles. 
De bijbehorende tekst van de foto luidt 
als volgt: ‘Een van de gezelligste pleina
tjes van het vroegere Princenhage was 
zonder twijfel het Mauritspleintje. De 
hoge bomen rond de hardstenen pomp 
gaven het pleintje een bepaalde intimiteit 
en ook de driehoekige vorm werkte sterk 
mee aan die eigen sfeer. Op het pleintje 
stonden altijd wel enkele wagens, onder 
andere van de wagenmaker Piet Schraua
wen of van rijtuigverhuurder Ant. Van Haa
peren.

‘Koloniale waren’
Rechts op de foto ziet u de winkel in 
koloniale waren en comestibles, welke 

Door Helma Raaijmakers rond 1900 is gebouwd en die achtera
eenvolgens door de families Dijkstra en 
Jansen is bewoond. Nu zit daar al zo’n 
goede veertig jaar (in 1975, red.) de faa
milie Van Nunen. De gehele winkel is nog 
in de oorspronkelijke staat gehouden, tot 
zelfs de rode kleur van de tasrekken toe. 
Daarnaast staat het huis van de vroegea
re arts, dokter Batenburg. Na hem heeft 
advocaat Van Heemskerk er nog in gea
woond en thans is er Huize Liezenberg in 
gevestigd. Rond 1900 stonden hier twee 
kleine huizen die eigendom waren van 
Corn. Van Gils. 

Schutskooi
Daarnaast stond het inmiddels ook vera
dwenen huis van Adriaan van Gils, van 
beroep ‘spekslager’. Op de achtergrond 
zien we het  de zogenaamde ‘Slikstraata
je’, dat tegenwoordig Doelenstraat heet. 
In vroeger eeuwen bevond zich op dit 
pleintje de Bocht, ook wel de schutskooi 
genoemd. Deze schutskooi diende om 
loslopend vee in op te bergen, totdat de 
betreffende eigenaar het kwam ophalen. 
Hij moest dan natuurlijk wel, voordat hij 
zijn rechtmatige levende have mee terug 
naar huis nam, betalen voor het ‘schuta
ten’ van zijn vee’.

Ofschoon het Mauritspleintje in de volksa
mond zo nog wel wordt genoemd, is de 
huisnummering die van de Liesbosstraat 
geworden.

WC Experience in De Koe
Op zaterdag 2 april komen de mannen 
van de WC Experience weer naar Prina
cenhage. Dat belooft weer een mooie 
avond te worden, met sfeervolle muziek 
met gevatte Nederlandstalige teksten, 
100% Brabantse rock ’n loll, van hardlap 
tot smartrock. Bij een show van deze Besa
te dialectband van Nederland is het altijd 
feest! Het gaat hier om de akoestische 
tour! Kaarten zijn vanaf nu voor € 10,00 
per stuk te bestellen via info@sgap.nl. Op 
de avond zelf gaan de deuren om 21:00 
uur open, aanvang optreden 22:00 uur.

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 7



B.V.Dreef 3B • 076-5144579

The place to
 be!

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Op een zeer gunstige locatie, in de binnenstad  
van Breda gelegen, royaal eenkamerapparte- 
ment op de begane grond met eigen tuin. Het 
 appartement  heeft een eigen entree en is goed 
 onderhouden. Het nieuwe complex ligt in het  
centrum van Breda  en is voorzien van alle  
voorzieningen.   
Vraagprijs: € 89.000,=      Inhoud ca. 67m³ 
Woonopp.  24 m²       Bouwjaar 2008 
Slaapkamers: 1             Tuin: 10 m² 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Pelmolenstraat 4-B 

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

Op een zeer gunstige locatie, in de binnenstad
van Breda gelegen, royaal eenkamerappartement
op de begane grond met eigen tuin. 
Het appartement heeft een eigen entree en is goed
onderhouden. Het nieuwe complex ligt in het
centrum van Breda en is voorzien van alle
voorzieningen.
Vraagprijs: € 89.000,= Inhoud ca. 67m³
Woonopp. 24 m² Bouwjaar 2008
Slaapkamers: 1 Tuin: 10 m²
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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.

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen.

In alle prijsklassen. 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

GEVRAAGD

GEVRAAGD

GEZOCHT: positief ingestelde HULP IN HUISHOUDING  
met ervaring, niet rokend voor 2 gezinnen (Princenhage en 
centrum Breda), 2 x 3,5 u per week. Nederlands spreken en 

schrijven. Alle huish. werkzaamheden + strijken. 
Reactie naar hhzoek@hotmail.com

GEVRAAGD KAPSTER 
DIE MET OUDEREN KAN OMGAAN.
STUUR SOLLICITATIE EN CV NAAR 

R. DEN DIKKENBOER, POSTBUS 3529, 4800 DM BREDA

AANBOD Atelier voor glas- in- lood.nl 
Spinveld 19D Breda 076 5148997

Voor reparatie, nieuwlevering en dubbel glas. 
Kijk op www.glasenlood.info voor meer informatie.

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

particulieren en e13,50 voor nietaparticulieren. De 

prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan via advertentiea

wijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing vola

daan te zijn op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

ZATERDAG 5 MAART
MODESHOW VANDER 

KLOOSTER IN PRINCENHOF

Op zaterdag 5 maart organiseert Vander 
Klooster weer een modeshow voor 50 
Plus, waarin ze hun nieuwe voorjaarscola
lectie aan u tonen.
De show begint om 10.00 uur en is gratis 
te bezoeken. De verkoop is van 12.30 uur 
tot 15.00 uur. Princenhof, Princentuin 1,  
tel. (076) 530 97 91.

ZATERDAG 5 MAART
KLEDINGINZAMELING 

DOSKONALE

Zaterdag 5 Maart a.s. zamelt “DOSKONALE” weer gea
bruikte kleding en schoenen in. De kleding is bedoeld 
voor hergebruik in Polen, Roemenië, voormalige Oosta
bloklanden en Afrika. De kleding kan tussen 9.00 en 
12.00 uur worden aangeboden bij garage van Cama
penhout aan de Dreef 83 te Princenhage.

Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór 
vrijdagavond 19.00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, 
zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis opgea
haald kan worden. Ophalen aan huis doen wij bij minia
maal 2 zakken of dozen.
Voor inlichtingen : 076a5229330. Wij doen dit elke eera
ste zaterdagmorgen van de maand.
.

NIET VERGETEN! VRIJDAG 11 MAART
WANDELEN BIJ 
PRINCENHOF

Op vrijdag 11 maart kun je vanaf 10.00 uur 
tot 11.00 uur wandelen bij Princenhof.  Vera
zamelen en start bij Princenhof. Niet goed ter 
been? De rolstoel en de rollator kunnen mee.

Lekker een frisse neus halen en daarna ona
der het genot van een kopje koffie/thee naa
praten. Deelname is gratis. Princenhof, Prina
centuin 1, tel. (076) 530 97 91.

In de Martinuskerk voert het Bachkoor Brabant op 
zondag 13 maart om 15.00 uur de Brockes Passion 
van Händel, Telemann en Keiser op. 

Deze passie is gebaseerd op een oratoriumlibretto 
van de Hamburgse jurist en dichter Barthold Heina
rich Brockes (1680a1747). Hij gaf aan zijn versie van 
het passieverhaal de titel “Der für die Sünde der Welt 
gemartete und sterbende Jesus”. Brockes wist met 
deze aangrijpende tekst verschillende Duitse baroka
componisten muzikaal te inspireren. Hieronder bevona
den zich vooraanstaande musici als Georg Friedrich 
Händel (1685a1759), Reinhard Keiser (1674a1739) en 
Georg Philipp Telemann (1681a 1767). 

Vooral in het operagenre, maar ook in de oratoria
umpraktijk, was het in de 17de en 18de eeuw niet 
ongebruikelijk om nieuwe werken samen te stellen 
op basis van al bestaande composities. De uita 

komst van deze methode is een ‘pasticcio’, een 
mengeling van diverse muzikale ingrediënten. 

Barthold Heinrich Brockes (1680a1747) studeerde 
rechtsgeleerdheid in Halle en promoveerde als jurist 
aan de Universiteit van Leiden. Hij vestigde zich vanaf 
1704 in Hamburg. In 1720 werd hij benoemd als lid 
van de Hamburgse gemeenteraad en bekleedde hij 
diverse functies in het bestuur van de stad. Van 1735 
tot 1741 was hij magistraat in Ritzebüttel, een exclave 
van Hamburg in het uiterste noorden van Duitsland.

Entreeprijs, inclusief programmaboekje en één cona
sumptie: € 22,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Vrije 
Boekhandel, Wijnhuis Oktober, VVV Breda en via 
www.bachkoorbrabant.nl 

ZONDAG 13 MAART
BROCKES PASSION DOOR BACHKOOR BRABANT
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‘Princenhage begroot’ verder
gevonden kan worden. Diverse verenia
gingen, scholen en bewoners hebben 
hun bijdrage geleverd. Het streven is de 
groep nog flink te vergroten. We weten 
dan beter of dit de zaken zijn die Prina
cenhage belangrijk vindt. Vooral de fase 
waarin keuzes gemaakt moeten worden 
tussen financiering van de ideeën die nu 
leven en minder besteding van gemeena
schapsgeld aan andere onderwerpen, 
is erg belangrijk. Dan zal echt blijken of 
er voldoende draagvlak is voor eventua
ele verschuivingen in de begroting voor 
Princenhage.  Daarover willen de werka
groepen in gesprek met zoveel mogelijk 
Princenhagenaars.
Inmiddels is een Facebookapagina gea
opend waarop al het nieuws over de 
burgerbegroting gedeeld wordt. Via 
princenhagebegroot@gmail.com kunt u 
reageren of een idee inbrengen. Voor de 
mensen die een melding hebben gedaan 
bij het tijdelijk meldpunt verkeersveiliga
heid: alle meldingen worden betrokken 
bij een verbeterplan voor het verkeer. 
Er zijn 30 meldingen binnengekomen. 
Naast klachten over het beruchte paaltje 
op de Ambachtenlaan, betreft het voora
al klachten over te hoge snelheid auto’s, 
parkeeroverlast en onhandige inrichting 

Afgelopen woensdag 24 februari was 
de vierde bijeenkomst van ‘Princenha-
ge Begroot’ in de Dobbelsteen. Inmid-
dels werkt een enthousiaste en groei-
ende groep Princenhagenaars aan een 
burgerbegroting. Elke bijeenkomst 
sluiten weer nieuwe belangstellenden 
aan. Dat heeft inmiddels een flink aan-
tal concrete ideeën opgeleverd! 

Tijdens deze avond is verder gesproken 
over de ideeën die uitgewerkt worden en 
over hoe we zoveel mogelijk mensen bea
trekken bij de burgerbegroting en hoe we 
een zo groot mogelijke opkomst krijgen 
op de slotbijeenkomst op 30 maart. 

Bruisend centrum
De ideeën richten zich op de prioriteiten 
die uit de vorige bijeenkomsten naar voa
ren zijn gekomen: een bruisend centrum 
van Princenhage waar het prettig is om 
te verblijven; veilig, afwisselend en soa
ciaal groen; een veilige verkeersituatie, 
muziek door kinderen voor de mensen in 
de wijk; en duurzame maatschappelijke 
gebouwen. De werkgroepen maken met 
hulp van Bredase ambtenaren de ideea
en concreet en bekijken waar het geld 
voor de ideeën elders in de begroting 

van een straat (bijv. geen goede overa
steekplaats of te smalle fietsstrook).

Op zaterdag 19 maart zal er een tent 
van Princenhage Begroot op de Haagse 
Markt staan. Daar is meer informatie bea
schikbaar over de burgerbegroting en 
zullen de werkgroepen de uitgewerkte 
ideeën presenteren. Heb je een mening 
over de ideeën van de werkgroepen? Een 
andere mening over besteding van gea
meentegeld in Princenhage? Ga dan 19 
maart naar de tent op de Haagse Markt.

Op woensdagavond 30 maart vindt de 
slotbijeenkomst plaats van Princenhage 
Begroot. Dan kunnen alle inwoners van 
Princenhage samen bepalen hoe onze 
burgerbegroting eruit komt te zien. Zet 
deze datum vast in uw agenda.

Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

076 - 5412732 | prinsenbeek@veldsink.nl l www.veldsink.nl

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen

Een unieke en
eigen sti j l?
Wij hebben 
jouw look!

Haagsemarkt 6
4813 BA Breda
076 532 42 26
www.zezmode.nl

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag
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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
Eamail: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uita
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 SpoorenaSchaart. 

MARTINUSKERK Kerkdiensten Weekend 5/6 maart  
4e zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Familieviering 1ste 
communicanten met als voorganger pasa
toor Paul Heye. Het Jongerenkoor Prina
cenhage verzorgt de zang.

Familieviering 6 maart 11.00 uur
Thema: Met vallen en opstaan
Op de vierde zondag van de veertigdaa
gentijd vindt in onze kerk een familieviea
ring plaats. Communicanten en de kindea
ren in de basisschoolleeftijd zijn van harte 
welkom samen met de papa’s en mama’s, 
broertjes en zusjes,opa’s en oma’s en 
vriendjes en vriendinnetjes. 

We luisteren net als de vorige keer naar 
een verhaal over Josephine, het meisje uit 
Oeganda voor wie de kinderen geld inzaa
melen. En natuurlijk wordt er ook weer een 
mooi verhaal uit de bijbel verteld. Iedereen 
is van harte welkom.

Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Overleden familie 
Sprenkels; Piet van Caulil.

In memoriam: Piet van Caulil
Piet van Caulil is op 8 november 1939 te 
Princenhage geboren en overleed te Breda 
op 10 januari 2016. Zijn echtgenote Nelly 
verwoordde, mede namens de kinderen 
en kleinkinderen, het leven van Piet op 
het gedachtenisprentje: ‘(O)Pa, Wij heba
ben zo ontzettend veel liefde en aandacht 
van je mogen ontvangen. Je stond altijd 
voor iedereen klaar, voor je gezin en voor 
de Posthoorn, waar je je 45 jaar met ziel 
en zaligheid voor hebt ingezet. Als echte 
Bourgondiër hield je van reizen, kamperen 
in Frankrijk, zelf eten koken met een lekker 
glas wijn erbij en genieten van de zon. Je 
hebt ons geleerd van het leven te geniea
ten… Zo leef je voor altijd in ons voort’.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 6 maart
Dienst van Woord en Gebed waarin ds. 
Aries van Meeteren uit Sliedrecht voora
gaat. Aanvang 10.00u. Na de dienst is er 
koffiedrinken in het Kerkenhuis.

Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er Kinderkerk voor kindea
ren vanaf 4 jaar en voor de allerkleinsten 
is er opvang in de crèche.

Huis- en ziekenbezoek
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iea
mand in uw omgeving, kunt u contact opa
nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06a22576592

Inloopochtenden Annahuis
Maandaga, dinsdaga en donderdagmora
gen van 09.30 tot 12:00 u.. De Straatraad 
komt bijeen op woensdagmorgen van 
09.30 tot 11.30 u.. Meer informatie vindt u 
op www.annahuis.nl en www.straatkranta
breda.nl.

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

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


