
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Vastenactie 2016 voor Oeganda

gatietechnieken, het telen van bepaalde 
gewassen en hulp bij het ‘opstarten’.
Als er eenmaal wat productie is, worden 
de boeren geholpen met de verkoop van 
hun producten. Ook de oprichting van 
kleine coöperaties wordt ondersteund. 
Veel mensen die al zijn geholpen, kun-
nen inmiddels in hun onderhoud voor-
zien. Boer Gabriel leert zelfs al andere 
boeren betere landbouwtechnieken aan. 
Het is zijn droom dat “er in het hele dorp 
geen armoede meer is”.

Wat uw bijdrage kan betekenen
Voor 15 euro kan een school 15 fruitbo-
men planten. Voor hetzelfde bedrag kan 
een gezin een energiezuinig kookstel 
kopen. Voor 30 euro ontvangt een gezin 
een zak met zaden en voor 50 euro kan 
een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkor-
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Voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten

ven kopen. Investeert een gezin 75 euro  
dan krijgt het twee geiten. En een irriga-
tiepomp kost een groep boeren 150 euro.

Hoe u kunt bijdragen?
In de week van 14 t/m 18 maart a.s. 
komen vrijwilligers van de Martinusge-
meenschap Princenhage (behorende 
tot de Nazarethparochie) bij u langs om 
geld in te zamelen voor de boeren van 
Oeganda. Van tevoren worden envelop-
jes bij u afgeleverd, deze worden dan bij 
u opgehaald.
We hopen natuurlijk dat we weer meer 
mogen ontvangen dan vorig jaar. Mocht 
u de vrijwilligers mislopen, dan stellen we 
het op prijs als u uw bijdrage komt afge-
ven bij het Parochiehuis, Haagsemarkt 4.

Door Werkgroep Diaconie 
Martinusgemeenschap

“Met een lening en materialen heeft 
Socadido me op weg geholpen. Ik kan 
nu voor mijn moeder en mijn gezin zor-
gen. Ik wil mijn kennis en ervaring met 
meer jongeren delen. Zij zijn uiteinde-
lijk de toekomst van Oeganda.”

”Ik kan nu voor mijn gezin zorgen”, zo ver-
telde boer Gabriel hierboven. Hij leerde 
van Socadido landbouw- en irrigatietech-
nieken. Gabriel’s grote droom is om over 
vijf jaar een echt trainingscentrum op te 
richten en met vroegtijdige schoolverla-
ters te werken: “Ik weet nog goed hoe 
moeilijk we het vroeger hadden: mijn va-
der en broers zijn vertrokken, mijn moe-
der is gehandicapt, dus ik moest al jong 
geld verdienen. Ik ben daardoor nau-
welijks naar school geweest. Socadido 
heeft me veel geleerd, o.a. hoe ik mijn 
land kan bewerken.”

Noordoost Oeganda
Dit jaar gaat Vastenactie naar Oeganda, 
naar het district Teso in het noordoosten 
van het land. Het is een arm, achterge-
bleven gebied, waar de mensen afhanke-
lijk zijn van de landbouw. Door de steeds 
extremere weersomstandigheden zijn de 
opbrengsten van het land echter veel te 
laag. Mensen lijden honger en iets ten 
noorden van campagnegebied Katakwi 
overlijden hierdoor zelfs mensen.

Onze projectpartner, de caritasorgani-
satie van het bisdom Soroti, helpt de ge-
meenschappen om te gaan met extreme 
droogte én extreme regenval, zodat de 
oogsten verbeteren en de mensen vol-
doende te eten hebben. Denk aan irri-

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl
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www.zuylen.nl

“In een periode waarin u als nabestaande voor een hoop 
vragen komt te staan ben ik er graag om u te ontzorgen. 

Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor 
een persoonlijk en passend afscheid”.

Dennis Vrolijk 
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl
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Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Pottenbakker-
straat 36

Breda

Vraagprijs: 
€ 269.000,-- k.k

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



Op carnavalsmaandag, 
29 februari 1958, open-
de Heuvelzicht haar 
deuren. Na verschei-
dene uitbaters, zoals 
Jan Huijbrechts, Martin Stobbelaar en 
Piet Rombouts namen Hans en Nellie  
Martens op 1 januari 1999 het roer 
over. Per 1 april a.s. hebben zij het 
pand verhuurd aan de heer E.T. Robi en  
mevrouw E.B. Asrat, die er een Etho-
pisch restaurant in vestigen. Dit gaat 
“Bar/restaurant Walla” heten.

 “Tja, we zijn beiden 69 en onze gezond-
heid laat te wensen over. Ons besluit om 
te stoppen met Heuvelzicht was vorig 
jaar al genomen toen Hans in het zieken-
huis moest worden opgenomen. Maar 
ja, we zijn beiden zo verknocht aan de 
zaak dat we toch door zijn gegaan. Nog 
maar enkele weken geleden hebben we 
een makelaar in de arm genomen om 
een huurder te vinden. Veel sneller dan 
verwacht is dat gelukt. Onze indruk van 
deze uit Ethiopië afkomstige mensen is 
uitstekend. Zij hebben leuke ideeën over 
het concept en de inrichting van het res-
taurant. We hebben er alle vertrouwen in 
dat “Walla” een walhalla van goed eten 
wordt”.

Na bijna 18 jaar Heuvelzicht….
“We hebben met liefde en plezier de 
zaak gerund en zullen ongetwijfeld de 
goede contacten met de vaste klanten en 
alle verenigingen die bij ons ‘thuis’ waren 
gaan missen. De sfeer is al die jaren uit-
stekend geweest. Met de vaste klanten 
maakten we af en toe een uitstapje. Zo 
zijn we eens met een bus naar Amster-
dam gegaan om met de Jordaanboot de 
stad rond te varen. Een andere keer zijn 
we alleen maar in de Jordaan geweest 
om Rooie Neel te horen zingen. Tijdens 
de kermis lieten we artiesten komen, 
op zondag was het dan steevast volle 
bak en.. heel gezellig. Ook de contac-
ten met de verenigingen zijn altijd goed 
geweest. Zo kregen we onlangs van de 
CC een prachtig fotoboek waarin alle 
mooie carnavalsmomenten in Heuvel-
zicht zijn opgenomen. Verschillende van 
de verenigingen kunnen overigens nog 
wel op maandag, dinsdag en woensdag 
gebruik maken van het zaaltje naast het 
restaurant.

27 Maart afscheid
Eerste Paasdag, 27 maart, stellen Hans 
en Nellie Martens de vaste klanten en 
verenigingen in de gelegenheid om 
van vier tot acht uur afscheid te komen  

Door Helma Raaijmakers

Heuvelzicht wordt Ethiopisch restaurant Walla
Afscheid op Eerste Paasdag

nemen. “Na de sleuteloverdracht op  
1 april gaan we een tijd naar ons appar-
tement in Duitsland om te bekomen van 
al die, toch wel heel gezellige, tropenja-
ren. Daar moeten we wel aan toevoegen 
dat niet alleen wij, maar de hele horeca 
een gevoelige klap is toegebracht door 

het antirookbeleid, waardoor de klandizie 
minder is geworden”.
“Wij bedanken alle klanten en vereni-
gingen voor het in ons gestelde vertrou-
wen in de 18 jaar die wij in Heuvelzicht 
de scepter zwaaiden. Wij wensen u alle 
goeds”’

Lex Langenberg 25 jaar 
bij Het Roode Hert
Door Helma Raaijmakers - Op 1 maart 
1991 is Lex Langenberg (45) in dienst  
getreden bij Het Roode Hert, destijds 
als tweede kok van restaurant De  
Laveien. Afgelopen zaterdag werd 
aan hem, zijn familie en vrienden door  
Anneke en Piet de Jong een etentje en 
feestavond aangeboden. 

“25 jaar trouwe dienst komt natuurlijk wel 
meer voor, maar in de horecawereld is 
dit toch wel een unicum”, aldus Piet en 
Anneke. In de afgelopen 25 jaar is Lex, 
naast Anneke en Piet, het bekende ge-
zicht van Het Roode Hert geworden. Lex: 
“Ik zie het werken in de horeca als een 
roeping en ik ben voorlopig niet van plan 
te stoppen. Ik doe het namelijk ontzet-
tend graag. Je maakt alle facetten van 
het leven mee, leuke, maar ook trieste 
zaken zoals overlijden van vaste klanten. 
Daar staat weer tegenover dat het een 
veelzijdig vak is waar je met allerlei men-

sen contact hebt, en dat jarenlang. In die 
25 jaar is er niet zo veel veranderd, al 
was de verbouwing van Het Roode Hert 
in 2006 een hele omwenteling”.

500-jarig bestaan in 2018
Anneke: “Ja, wij zijn zeer tevreden over Lex 
en, zoals hij zelf al zei: ik stop voorlopig niet. 
Dat komt goed uit want we kijken nu al uit 
naar het 500-jarig bestaan van Het Roode 
Hert in 2018, dat we uiteraard groots gaan 
vieren. Voor alle duidelijkheid: wij stoppen 
voorlopig ook niet, tenzij het op een of  
andere manier niet meer zou kunnen”.

PAGINA 2   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

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

Tentoonstelling over Lies-
bosstraat en Doelenstraat

cobus Nicolaas Nooren. Hij liet in 1880 
de schuur en de brouwerij al uitbreiden 
en in liet in 1903 de geheel nieuwe brou-
werij naast de al zeer oude brouwerij 
optrekken. Het complex dat er tot 1986 
stond, heeft dus zijn definitieve vorm ge-
kregen in 1903. Op het einde van 20ste 
eeuw deed ook in de bierbrouwerij de 
stoommachine en andere mechanisatie 
haar intrede. Zo schafte Jacobus in 1898 
voor zijn bierbrouwerij De Koe een pe-
troleummotor van 3 PK aan. Ook na de 
nieuwbouw van 1903 werd de brouwerij 
steeds aangepast aan de eisen van de 
tijd en werd de mechanisatie verder ook 
doorgevoerd, waardoor natuurlijk de ca-
paciteit geweldig steeg.

Veranderingen door Jacobus Nooren
Jacobus Nooren, de vierde brouwer 
Nooren, maar de achtste generatie 
bierbrouwers op deze locatie heeft vele 
veranderingen en verbeteringen in zijn 
brouwerij ingevoerd, zodat De Koe ook 
gedurende de eerste helft van de vorige 
eeuw met de andere brouwerijen in de 
omgeving kon wedijveren in kwaliteit van 
het bier en mee kon in de kostprijs. Dat is 
ook een van de oorzaken, dat er tot 1950 
in De Koe nog bier gebrouwen kon wor-
den. De zoon van Jacobus, Jan Nooren, 
was ook opgeleid om de brouwerij over 
te nemen. Helaas stierf hij bij een nood-
lottig verkeersongeval en zetten zijn va-
der het bedrijf nog door tot 1950 samen 
met Jan Schrauwen, de broer van de we-
duwe van Jan Nooren. De familie Nooren 
heeft tot 1975 op dit adres gewoond.

Het Princenhaags Museum, Haagweg 
334bis,  is zondag 13 maart open
van 13.00 tot 17.00 uur.

Door Frans Langen - De Liesbosstraat en 
de Doelenstraat worden op bijzondere 
wijze uitgelicht. Twee straten uit ons 
dorp met een bijzondere geschiede-
nis; straten waarin veel winkels en be-
drijven een kloppend hart vonden. 

De tentoonstelling laat het verleden en 
heden van deze straten zien, zoals bij-
voorbeeld Liesbosstraat 45, nu een gere-
nommeerd advocatenkantoor, maar het 
gebouw heeft een rijke historie als brou-
werij waar tot 1950 per week ongeveer 
11.000 liter bier werd geproduceerd. Het 
pand dat op 31 augustus 1986 bijna he-
lemaal afbrandde, was in 1802 gebouwd 
als woonhuis en stal. Er werd al langer 
bier gebrouwen maar als de familie 
Nooren in 1771 eigenaar wordt, veran-
dert de huysbrouwerij naar een professi-
onele brouwerij. Vier generaties Nooren 
waren eigenaar van de brouwerij.

‘De rijke brouwer Nooren’ 
Adriaan Nooren erfde in 1796 de brou-
werij van zijn moeder, die als weduwe 
de boerderij/brouwerij had gekocht. Hij 
gaf het pand in 1802 de huidige vorm en 
liet er een klein huisje tegenaan bouwen 
waarin hij na het huwelijk van zijn zoon 
Jacobus in 1835 ging wonen. Dit gedeel-
te van het pand is na de brand niet her-
steld. Deze Adriaan had zoveel bezittin-
gen dat hij in het dorp de bijnaam kreeg: 
‘de rijke brouwer Nooren’.
De zoon van Jacobus was Johannes en 
nam bij zijn huwelijk intrek in het huis en 
Jacobus verhuisde naar het kleine huisje.
In de brouwerij wordt jaarlijks zo’n 85 
brouwsels goed bruin en wit bier ge-
produceerd. De brouwerij neemt een 
grote vlucht bij de vierde generatie Ja-

Princenhaags Museum licht straten op bijzondere wijze uit
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RESTAURATIE

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

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

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

HOEZO
 T.H.T.?

14223002_ADV_Balemans_A5.indd   2 21-01-15   12:17

 

 

Paasbrunch 
op zondag 27 maart a.s.                     

Reserveer nu alvast! 
 

Voor de inhoud zie onze website. 
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Als dingen het 
niet doen.... 

Als volstrekt a-technisch mens raak ik 
volslagen in paniek als ‘dingen het niet 
doen’, zoals laatst toen ‘ het internet het 
niet deed’. Terwijl ik met een meneer van 
Ziggo telefonisch alle handelingen had 
doorlopen om weer internet te hebben, 

COLUMN wat uiteindelijk lukte, probeerde hij 
mij een extraatje aan te smeren. “Voor  
€4,- per maand extra kunt u met dit 
apparaat gratis films kijken, gemiste uit-
zendingen op uw tv terugzien en nog zo 
wat leuks”, probeerde hij mij te paaien. 
Normaal gesproken ga ik nooit in op dat 
soort aanbiedingen, maar deze keer wel.  

Op de afgesproken datum kwam meneer 
Ziggo het apparaat installeren, wat hem 
tweeënhalf uur mopperen, zwoegen en 
steunen kostte. Hij moest steeds vanuit 
de meterkast beneden, waar het modem 
is, naar boven roepen of de tv het deed, 
of de telefoon werkte, of er verbinding 
was met internet, alles met wisselende 
resultaten. U snapt, tot een diepzinnige 
conversatie met meneer Ziggo is het die 
middag niet gekomen. Toen uiteindelijk 
alles, inclusief het nieuwe apparaat, 

het  deed, vertrok meneer Ziggo. Ik blij 
dat alles werkte, maar dat was maar 
even. Kort na het vertrek van meneer 
Ziggo liet het internet het al weer af-
weten. 
Opnieuw naar Ziggo gebeld, maar deze 
keer konden ze me niet helpen. “Er moet 
een monteur bij komen mevrouw, en dat 
kan volgende week donderdag pas”. Shit, 
ruim een week geen internet en derhalve 
ook geen mail. Ook de conversatie met 
mijn collega’s van het wijkblad via onze 
groepsapp moest ik missen. Het was ba-
len, maar ik ben intussen gelukkig weer 
online. 

En het nieuwe apparaat? Ik zou het 
niet weten. Die films komen nog wel een 
keer, als ie ’t doet tenminste!

Helma Raaijmakers

Medewerker Hondenpension Den Dog
Onze hondenopvang is op zoek naar een enthousiaste 
vrouw/man die ons team komt versterken.

Heb jij goede contactuele eigenschappen zowel naar 
mens als hond.

Je kan goed met honden omgaan en herkend hun gedrag.

Je kan goed alleen maar ook in team verband werken en 
collega’s aansturen.

Je moet geen hekel aan schoonmaken hebben want wij 
streven naar een hygiënische omgeving voor de honden.

Je bent vroeg uit de veren, want we zijn om 7.15 open.

In de vakantie werk je meer uren (fulltime) maar ben je 
minimaal 3 dagen per week beschikbaar, ook in het  
weekend dan is dit de baan voor jou.

Als dit je aanspreekt dan graag een mailtje met je  
motivatie en je CV met foto naar
info@dendog.nl
T.a.v. Rini van Beek

Den Dogdreef 13, 4838 ES Breda
T: 076 - 5 227 510
M: 06 53 22 18 35
I: www.hondenpensiondendog.nl
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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

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.

  

     

     
     

  

 

 
 
     

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 L L E T S C H O O L      N A N A  VA N D E R P LU Y M
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Princenhage Begroot 
ziet groen
Door Marie-Louise de Ponti - Princenha-
ge mag zelf voorstellen doen voor de 
gemeentelijk begroting van 2017. Een 
werkgroep van acht enthousiaste me-
debewoners heeft elkaar gevonden om 
een plan te maken om samen met de 
bewoners van Princenhage het groen 
nog beter te maken. 

In dit plan komt ook het spelen aan bod 
want groen en spelen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

Vier speerpunten
De werkgroep vindt dat al het groen in 
Princenhage veilig, afwisselend, onder-
houdsvriendelijk en sociaal moet zijn. 
Deze vier speerpunten zijn de basis voor 
het plan. Geen vlakke grasveldjes op 

mooie locaties dus. Liever leuke mooie 
beplanting waar het prettig is om naar te 
kijken of in te spelen. Of zelfs misschien 
wel eetbaar? Maar natuurlijk wel makke-
lijk te onderhouden.

Uw ideeën
Op 19 maart staan alle werkgroepen 
van Princenhage Begroot op de Haag-
semarkt om met medebewoners in ge-
sprek te gaan. Ook de Werkgroep Groen 
en Spelen is natuurlijk van de partij. Zij 
gaan graag met u in gesprek of u het 
eens bent met het plan en de vier speer-
punten. 
Ook wil de werkgroep graag van u weten 
hoe u betrokken wilt worden als er in uw 
straat iets gaat veranderen op het gebied 
van groen en spelen.

Uw ideeën zijn welkom

Sinds kort staan ongeveer 1800 namen 
van hoofdbewoners uit Princenhage van 
rond het jaar 1952 op een plattegrond op 
internet. Niet alleen hun namen en adres-
sen, maar ook het beroep dat ze uitoe-
fenden (voor zover bekend) en foto’s van 
de straten uit die tijd.
De kaart (op Google Maps) biedt een 
mooie gelegenheid om achter uw 
scherm een “oh ja!”-wandeling te maken 
door onze straten zoals ze er vroeger uit-
zagen.
U vindt de pagina door te googelen op 
de woorden ‘Golden Years Princenha-
ge’ of door bijstaande QR-code met uw 
smartphone of tablet te scannen.
Het jaar 1952 is door de maker, Mari-
us van Opstal, als “basisjaar” gekozen 
omdat het zijn geboortejaar is. Hij is be-
nieuwd naar uw reactie op deze kaart en 
ook naar eventuele aanvullingen daarop. 
Met name foto’s en verhalen van bewo-
ners die achter die voordeuren van de 
jaren ’50 schuilgingen zijn zeer welkom. 
Mocht u genoemd materiaal hebben, 
dan vraagt hij u deze te e-mailen naar 
m.v.opstal@ziggo.nl

Golden Years 
Princenhage

Aogse deelnemers in 
de Kielegatse optocht

Carnaval 2.0:

Het was even wennen: De 
Kielegatse optocht 4 we-
ken na carnaval. Hiertoe 
had de organisatie beslo-
ten na het annuleren van de optocht tij-
dens carnaval wegens te veel wind. Ook 
tijdens halfvasten was de inbreng van 
’t Aogje in de Kielegatse optocht weer 
groot. Bij de grote groepen was de strijd 
het grootst. Met miniem verschil ging ook 
nu Allus Zakt er met de winst vandoor. De 

Door Armin Floren tweede plaats was voor CV de Schutters. 
De Zuilenschuivers hadden de 5e plek. 
CV Simpel doet vrijwel altijd mee om de 
podiumplaatsen, maar helaas bleef de 
teller dit jaar steken op de 5e plek. Ze 
ontvingen wel de Prinsenprijs. 

De overige Aogse deelnemers wa-
ren Willy de Does, dun Vollie, Alwir  
Irste en Aogse Hopkes. Hier vindt u een 
foto-impressie van de Aogse deelnemers 
aan de Kielegatse optoch 2016. 
(alle foto’s Armin Floren) 

Willy de Does. Allus Zakt. 

De Zuilenschuivers. 

De Schutters. 

Aogse Hopkes. 
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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

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

www.jeroenvanderput.nl

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

Nieuwe Collectie G-Shock Steel
Deze modellen zijn € 299,- en € 349,-

U heeft al een G-Shock vanaf € 99,- in diverse 
kleuren te leveren. 

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.

De kleine ongemakken in huis: een loszittende trapleuning, een knellende deur, 
de verzakte tuinpoort, die oude vlek in het plafond, de wc die steeds maar door-
loopt... Ik los het snel voor u op! Van Opstal, schilderwerk en klein onderhoud. 
Zeilmakerpad 12, Breda - 06-55 77 68 49. www.vschko.nl  Uw buurtklussenier

GEVRAAGD

GEVRAAGD

LEGO gezocht! Heeft u nog LEGO staan op zolder waar u 
niks mee doet? Dan wil ik het graag van u overnemen (tegen 
betaling)! Bel/sms 06-13454353 of mail naar Bram.a@live.nl 
en ik kom langs wanneer u wilt.

GEVRAAGD KAPSTER 
DIE MET OUDEREN KAN OMGAAN

STUUR SOLLICITATIE EN CV NAAR R. DEN DIKKENBOER
POSTBUS 3529, 4800 DM BREDA

AANBOD TWEE LIEVE EZELS, (merries) 
en een SHETLANDPONY.

Rinus Hoondert
Tel. 076-5614715AANBOD HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN

Aanleg en onderhoud van tuinen
In alle prijsklasse 

Bel of mail vrijblijvend naar:
info@perfectgreen.nl / 0628993948

ZATERDAG 12 MAART 
RIKKEN EN JOKEREN IN 

PRINCENHOF

Zaterdag 12 maart organiseert KBO in sa-
menwerking met WIJ een kaartmiddag. 
Kosten € 4,00 (KBO leden € 2,00) inclu-
sief één koffie/thee. Aanvang 13.30 uur tot 
16.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Prin-
cenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.
.

ZATERDAG 12 MAART
KLEDINGBEURS ‘PETJE AF’

Op zaterdag 12 Maart is er weer de 2e hands kinder-
kleding en speelgoedbeurs in gemeenschapshuis 
De Koe. Kinderkleding voor het voorjaar en de zo-
mer van maat 62 tot en met 176 en speelgoed wordt 
aangeboden. 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 8:30uur tot 12:00uur en de entree is 
gratis!  De opbrengst van deze beurs komt ten goede 
aan. “Stichting Petje af”. Meer informatie op www.kle-
dingbeursbreda.nl.

ZONDAG 13 MAART
GROENWIT SPEELT

Op zondagmiddag 13 maart speelt GroenWit 1 om 
14.30 thuis tegen Dioz. Als GroenWit haar zegereeks 
kan volhouden betekent het dat we dit seizoen de 
kampioenvlag weer in top kunnen hangen!

 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.

NIET VERGETEN! ZONDAG 13 MAART 
ROMMELMARKT 
PRINCENHAGE’S 
MANNENKOOR

Op zondag 13 maart organiseert het Prin-
cenhage’s Mannenkoor weer hun jaarlijkse 
rommelmarkt in gemeenschapshuis De 
Koe, Ambachtenlaan 1 te Princenhage. Het 
is rommelmarkt van 11.00 uur tot 15.00 uur.

VRIJDAG 18 MAART 
WANDELEN BIJ PRINCENHOF

Op vrijdag 18 maart kun je vanaf 10.00 uur tot 
11.00 uur wandelen bij Princenhof. Verzamelen 
en start bij Princenhof. Niet goed ter been, de 
rolstoel en de rollator kunnen mee. Lekker een 
frisse neus halen en daarna onder het genot van 
een kopje koffie/thee napraten. 
Deelname is gratis. Princenhof, Princentuin 1, 
tel. (076) 530 97 91..

VRIJDAG 25 MAART 
THEMAMAALTIJD IN 

PRINCENHOF

Op vrijdag 25 maart bent u welkom om te 
komen genieten van een maaltijd met het 
thema Lente.
Op het menu staat: tomaten-groen-
tesoep, kippenhaasjes met gebakken 
krieltjes en rode kool en als dessert flens-
jes met ijs en sinaasappelsaus.
Aanvang 17.30 uur (zaal open 17.00 
uur). Kosten € 12,50 (BredaPas € 10,00).
Inschrijven: woensdag 16 maart vanaf 
13.30 uur. Princenhof, Princentuin 1, tel. 
(076) 530 97 91.

- van de redactie -  
Na het Aogse Ei van de heer Henk Fransen over het niet sponso-
ren van de grote concerns / winkelketens van verenigingen in Prin-
cenhage, kregen we enkele (tegen)geluiden te horen via mail en  
Fabebook. De heer Jan Geerts stuurde een tegengeluid namens het 
Oranjecomité dat het “Ei van Henk Fransen niet geheel foutloos was 
gelegd”. De Jumbo en Albert Heijn blijken namelijk gewaardeerde 
sponsors van het Oranjecomité Princenhage. Ditzelfde geldt voor 
sponsoring van Albert Heijn en Jumbo aan SKIP en de Avondvier-
daagse Princenhage. 

We hebben de ingezonden brief van de heer Geerts niet geplaatst 
om te vermijden dat het Aogse Ei als discussieplatform wordt  
gebruikt en er reactie op reactie op reactie komt. 
De nuance op het Ei van de heer Fransen wilden we echter wel graag 
vermeld hebben, waarvan akte. Discussie gesloten! 

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 9



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

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

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

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

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

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

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

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

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

ti Aftmtitititittititititi
ti titititititititititititititi
ti tititititititititititititifttiti
ti fttitifttititi tiftfttitifttiti

Htit mofttitititi titititooti mtit mtititi fttiti 25 jtititi titifttititititi!

 

 
 

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

Adverteren?
Mail voor tarieven en plaatsing naar:

advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com

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

PAGINA 10   ||   WIJKBLAD PRINCENHAGE

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 12/13 maart
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Adrie Lint. Het Martinuskoor verzorgt de 
zang.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. 
Riet Biemans-Langen; 
Ad Hendrikx.

Tweede paasdag Hakendover
Onder begeleiding van pastoor Hans van 
Geel gaan er op tweede Paasdag weer 
bussen vanuit Midden- en West-Brabant op 
bedevaart naar Hakendover. Op de terug-
weg wordt Scherpenheuvel aangedaan. 

De kosten zijn € 17,00 (kinderen t/m 12 jaar 
gratis). U kunt zich aanmelden voor de bus-
reis bij Toos de Ceuster, tel. 076 5210986 
en Jeanine Bastiaansen, 06 23 59 58 63.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 13 maart
Dienst van Woord en Gebed waarin ds. 
Saskia van Meggelen voorgaat. Aanvang 
10.00u. 

Vooruitblik op Palmpasen 20 maart
Een bijzondere kerkdienst, die we samen 
met de leden van de Markuskerk zullen 
vieren. Deze dienst is een dienst voor klein 
en groot met als thema: ‘Hier ben Ik!’ In 
deze dienst wordt de doop bediend aan 
Boris Jan Cornelis Vet, dochter van Cora 
Timmers en Hugo Vet, Strijenlaan 5. Te-
vens zullen twee 4-jarigen feestelijk de kin-
dernevendienst binnengehaald worden. 
Wij kijken er al naar uit alle kinderen in een 
feestelijke optocht met hun Palmpasen-
stokken binnen te zien komen. We hopen 
voor klein en groot op een mooie dienst!.

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

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag-, dinsdag- en donderdagmor-
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.straatkrant-
breda.nl.

Kosterij 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.
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WC EXPERIENCE 
 
2 april 
De WC Experience komt weer naar 
De Koe! Zorg dat je er bij bent. 
Kaarten kosten €10,00 en zijn 
verkrijgbaar via info@sgap.nl of in De 
Koe 

 

Binnenkort in De Koe 
12 maart 
Kledingbeurs Breda. Deze grote beurs is van 8:30 uur tot 12:00 uur, de entree is gratis! 
Een groot aanbod van kinderkleding en speelgoed. 

13 maart 
Rommelmarkt van het Princenhage's Mannenkoor, de deuren gaan open om 11:00 uur en 
sluiten om 15:00 uur. De entree bedraagt slechts €1,00. 

19 maart 
S.K.I.P. kennisquiz, wie is de slimste groep 8 leerling van Princenhage? Beleef het mee, aanvang 
19:00 uur in de Rabozaal van De Koe. 

27 maart 
S.K.I.P. paasactiviteit. 
Op de Dorpswei houdt S.K.I.P. weer een geweldige paasactiviteit, aanvang 15:00 uur. 

21 mei 
Boekpresentatie van de Princenhagenaar en voetballegende Kees Rijvers. 
Aanvang 15:00 uur. (verdere info volgt). 

Vanaf april 
  Iedere woensdagmiddag en vrijdagavond bij droog weer Jeu-de-boulen op de Dorpswei. 
 
 
  HA6-Terug in de Tijd 

10 april 
Een uniek concert in De Koe. Een 12 koppig  
orkest brengt vele nummers live ten gehore  
van de bekende en geliefde zanger André  
Hazes. Aanvang is om 14:00 uur. Kaarten  
kosten €7,50 (jeugd tot 14 jr. onder  
begeleiding gratis) en zijn verkrijgbaar bij 
Bachman op de Haagsemarkt of te reserveren  
via info@sgap.nl. 

 


