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Derde editie van disco op 22 april

We kunnen ons voorstellen dat ook ou
ders benieuwd zullen zijn naar de oranje 
sfeer, maar op dit feest zijn alleen de kin
deren welkom.

Kaarten
Voor de disco hebben de kinderen een 
kaart nodig. Een kaartje voor de Oranje
disco kost € 3.00. Dit is inclusief één 
consumptiebon. De kaarten zijn deze 
week op de beide basisscholen ver
kocht. Mocht je echter nog geen kaarten 

hebben, dan is er nog een herkansing.  
Je kunt nog tot en met vrijdag 22 april  
terecht bij Bachman en drogisterij Brocks 
om daar je kaart te kopen.
 
Traditie
Uiteraard zijn de kinderen ook woens
dag 27 april op Koningsdag weer van 
harte welkom op de Dorpswei. Maar wil 
je de meivakantie een beetje spetterend  
beginnen, trek dan je je oranje outfit aan 
en kom op 22 april naar de Koe.

We vieren dit jaar onze 
derde Koningsdag. Met 
de inhuldiging van ko-
ning Willem Alexander 
werd in 2014 ook de eer-
ste Oranjedisco gehouden. Het bleek 
een gouden greep. De disco wordt  
al twee jaar goed bezocht en kent  
bovendien een topsfeer.

De disco is speciaal voor de kinderen 
van de groepen 6, 7 en 8 en wordt ge
organiseerd door het Oranjecomité en 
het SGAP. De Oranjedisco vindt plaats 
op vrijdag 22 april in de Vlaamse Schuur 
van de Koe. De zaaldeuren voor het  
discofeest zullen om 19.30 uur worden  
geopend. De dresscode voor deze 
avond is vanzelfsprekend spetterend 
oranje. Voor degene die zich het mooist 
in oranje uitdost heeft de organisatie een 
mooie prijs. Het feest in de Koe is om 
22.30 uur afgelopen.

Dance-battles
De muziek is in de vertrouwde handen  
van de dj’s D&B. Vorig jaar wisten  
Dane en Berend de Vlaamse schuur 
al behoorlijk plat te spelen en ook dit 
jaar hebben zij de organisatie beloofd 
er weer een goed feest van te maken. 
Nieuw dit jaar zijn de dancebattles die 
worden gehouden. De kinderen worden 
hierbij uitgedaagd om in groepjes met en 
tegen elkaar te dansen. De club kinderen 
die dit het best doet zal door een vakjury 
worden getrakteerd op een mooie prijs. 

Door: Ron van Zundert

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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De dresscode is vanzelfsprekend spetterend oranje.



Woensdag 30 maart hebben de werk-
groepen in de Posthoorn toegelicht 
hoe zij de eerder gepresenteerde idee-
ën voor groen, verkeer, het centrum, 
cultuur en duurzaamheid geconcreti-
seerd hebben. Voor het bepalen van 
prioriteiten heeft de inbreng van Prin-
cenhage bij Kom in de Tent een be-
langrijke rol gespeeld.

Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig 
in de Posthoorn. Naast de plannen van 
de werkgroepen is tevens toegelicht wat 
er is gedaan om Princenhage te betrek
ken, wat de deelname is geweest (bezoe
kers en reacties bij bijeenkomsten, Kom 
in de Tent en digitaal) en wat daarmee is 
opgehaald. Waardering daarvoor van de 
gemeentelijk vertegenwoordigers.

Per werkgroep is belicht waar men nu 
aan gaat werken. Dit is positief ontvan
gen door gemeente en voorzien van 
raadgevingen en toezeggingen.

Uitstel 
Ons is wat uitstel gegund: 31 maart was 
geen harde opleverdatum; verzocht is 
wel om eind april een tussenbalans te 
presenteren, met name van wat relevant 
is voor de gemeentelijke begroting. Korte 
termijn, quick wins.

Burgerbegroting wordt steeds concreter

Aangeboden is om daarna, vanaf mei, 
samen te kijken naar de langere termijn 
en daarbij de link te leggen naar bijvoor
beeld het wijkplan Princenhage of de be
grotingen van de komende jaren.

Samen met de inwoners 
Belangrijke winst van dit proces is in ie
der geval dat de gemeente de komende 
tijd plannen en uitvoeringsprojecten veel 
meer met de inwoners van Princenhage 

samen gaat maken en uitvoeren. Een 
eerste project waarbij we op deze wijze 
aan de slag gaan is het onderhoud van 
de riolering dat in delen van Princenhage 
gaat plaatsvinden.

De tussenbalans van Princenhage Be
groot zal eind april gedeeld worden via 
het wijkblad, de website www.princen
hagebegroot.nl en de facebook pagina 
van Princenhage Begroot.

Woensdag waren ongeveer 40 mensen aanwezig in de Posthoorn.

Enorme toename auto-inbraken
Geen kostbare spullen, zoals laptops en 
navigatiesysteem, in de auto laten liggen 
spreekt eigenlijk voor zich, maar we den
ken er niet altijd aan. Bovendien kan dat 
lastig zijn; mocht het niet anders kunnen, 
leg die zaken dan in ieder geval in de 
kofferbak.

Zo zijn er nog veel manieren om te voor
komen dat uw auto gestolen wordt of dat 
er voorwerpen uit uw auto worden ont
vreemd. Meer preventietips kunt u vinden 
op onze site: www.wijkbladprincenhage.net 

Aangifte doen is belangrijk!
Mocht u toch slachtoffer worden van dief
stal, dan heeft de politie zo veel mogelijk 
informatie nodig om goed zicht te krijgen 
op de handelswijze, locaties en buit van 
de autoinbrekers/dieven. Wijkagent Ton 
van der Velden ”Daarom is iedere aangifte 
belangrijk. Dat kan tegenwoordig ook via 
internet, op www.politie.nl.”

De laatste tijd worden er in Princenhage 
opvallend meer auto’s gestolen en/of 
opengebroken. Volgens wijkagent Ton 
van der Velden is het verstandig om in 
ieder geval de nodige maatregelen te 
nemen. “Vanzelfsprekend is de politie 
bezig met de zaak, maar we vragen 
u goed op te letten, zodat we samen 
zo snel mogelijk een eind maken aan 
deze toename.”

Preventie
Er zijn allerlei manieren om het inbrekers 
en dieven moeilijker te maken. Over het 
algemeen zijn deze erg logisch en van
zelfsprekend, het is alleen soms lastig er 
attent op te zijn. 
Het kan bijvoorbeeld preventief werken 
als u de auto zo mogelijk op een goed ver
lichte plek zet. Parkeer de voorwielen al
tijd richting de trottoirbanden.
Niet alleen de auto zelf, ook spullen uit de 
auto leveren vaak een aantrekkelijke buit. 

Wijkagent Ton van der Velden: ‘Iedere aangifte is belangrijk!’
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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

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

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

Beautyvit
Huidverbetering

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

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

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

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

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

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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

Zondag 17 april komt zydecoband  
ZydeGoNutz optreden in het Bier  
Reclamemuseum. ZydeGoNutz is een 
band met een krachtige sound die 
zijn wortels vindt in het zuiden van de  
Verenigde Staten. 

De band bestaat uit Ad van Emmerik, 
Wolfert Jumelet, David van Dinther en 
Bob van Dinther. Ze krijgen versterking 
van Vic van den Broek op drums en  
Renate de Jong op rubbord en saxofoon. 
Al deze bandleden zijn oude rotten in 
het vak en hebben een ruime ervaring 
op zowel kleine kroegpodia als op grote 
festivals. Hun insteek is het maken van 
Amerikaanse Roots Music: Cajun en  
Zydeco met zijstraten naar o.a. Blues en 
Rock&Roll, Jazz, Folk en andere wereld
muziek.
De band heeft al een stevige reputatie 
opgebouwd en is regelmatig gevraagd 
voor toonaangevende festivals zoals het 

Jazzfestival in Breda, de internationale 
Cajun & Zydecofestivals in Raamsdonks
veer en Saulieu (Fr), Zydeco at Sea op 
Ameland en op het C&Z festival in Bristol 
en Malton (U.K). 

Het wordt dus een weer een heerlijk 
weerzien en een warm feestje met deze 
Nutzzzz! Vanaf 17 uur, de entree is zoals 
altijd gratis!

ZydegoNutz in het  
Bierreclame Museum

Een warm zydecofeestje

Hubert Janssen nieuwe 
voorzitter Cecilia

dan 70 landen. Hubert Janssen kreeg de 
liefde voor HaFaBra van thuis mee. Zijn 
vader was contrabassist en zelf speelde 
Hubert korte tijd als jeugdlid esklarinet 
in Malden. De verhuizing naar ZuidLim
burg maakte daar een einde aan, maar 
muziek bleef een belangrijke rol spelen 
in zijn leven. Dochter Wietske is hoornist 
bij Cecilia en via haar kwam Hubert weer 
in contact met de harmonie. 
Hubert Janssen volgt Rob Noorland  
op die in november 2015 afscheid van 
Cecilia nam.

Hubert Janssen is de nieuwe voorzitter 
van de Koninklijke Harmonie Cecilia 
Princenhage. Tijdens de Algemene Ver-
gadering op 6 april kreeg hij de voor-
zittershamer overhandigd van waar-
nemend voorzitter Pierre Verdonschot. 

Hubert Janssen (53) werkte 11 jaar in het 
Amphia Ziekenhuis en woont met zijn gezin 
sinds 2006 in Breda waarvan de laatste 
5 jaar in Princenhage. Tegenwoordig is 
hij directeur van een religieuze zuster
congregatie met vestigingen in meer 

Op 6 april kreeg Hubert Janssen de voorzittershamer overhandigd.
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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

 
 
 
 
 
 
 
     
    

     
           B eau t y v 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,-

In oktober 30% KORTING 
op alles van Duplo.25% KORTING
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DE CANJEL 
Het applaus klatert nog na in m’n oren. 
Cruijff is werelderfgoed. Neen, géén Ver-
losser. Die titel, die een offer voor de we-
reld veronderstelt, je leven geven zoals 
Jezus Christus, Mandela en Ghandi de-
den, zou die gewone, gouden jongen zelf 
niet eens gewild hebben. “Op zijn manier 
was Canjels voor NAC wat Cruijff was 

COLUMN
voor Ajax”, onderbouwde ik met argu-
menten, paginagroot. Ja, allicht op zÌjn 
manier. Op ùw manier bent u misschien 
George Clooney wat George Clooney op 
zÌjn manier is.

In die zin is het leven relatief. Na ons 
komen anderen hun kunsten vertonen. 
En na hen weer anderen. De verschil-
len boeien. Aan de hand van Idolen en 
Iconen heb ik een NAC-boek geschreven, 
uitgave Trichis, september 2016. Can-
jels wereldberoemd in eigen land. Een 
Aogse goalgetter op de Beatrix. Beschei-
den, leuke man. Echte Groen-Witter. No-
men est Omen. Een naam zegt iets. Ster-
ren hebben een bezielende kracht voor 
de jeugd, zoals Paus Franciscus Messi 
onlangs voorhield.

In hun jeugd wilden de Aogse jongens 
op de Potjeswaai (van groenteboer Tinus 

Pot) allemaal Kiske Rijvers, Kees Kuijs 
of Leo Canjels zijn alias ‘De Canjel’. En 
die laatste toenaam geldt heden nòg 
voor Wim Tehrmolen uit de Dreef. Door 
zijn zoevend harde schot was er maar 
één brakske in Princenhage ‘De Canjel’ 
en dat was Wim. Hardnekkig horen we 
zijn naam noemen: ‘ Hé, Canjel, gaode 
naar de reünie van het Kerkstraotje?’…

Daar woonde Wim namelijk. ’Zeg, Can-
jel ken’dem al? Cruijff is niet met de 
spelersbus naar NAC gegaan. Hij staat 
met z’n auto in de Mastbosstraat en 
vraagt: ‘Hoe kan ik bij NAC komen?’ 
Zegt de ander: ’Door goed te voetballen 
net als ‘De Canjel’ bij NAC’. Weer valt 
de ‘De Canjel’, de naam die ook van 
Wim is. Het is een mop. En weer hoort 
Wim zijn naam uit zijn jeugd!

Rinie Maas

T
A
PKom badmintonnen bij Fier!

Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Wil je je energie kwijt op een sportieve  
manier? Kom dan op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur  
badmintonnen in sporthal De Doelen. Je kunt meteen meespelen! 

Badminton is fantastisch!
• Het is een tactisch spel waarbij je vooruit moet denken
• Je leert omgaan met winnen en verliezen
• Het is goed voor je motoriek
• Je gebruikt vrijwel alle spieren bij het slaan en sprinten
• Je kunt het hele jaar spelen en eventueel aan de competitie deelnemen
• Het is supergezellig om samen te sporten
• Je krijgt training onder deskundige begeleiding
• De contributie is maar €12 per maand

Kom een keertje kijken of beter…. meteen meedoen! 
Je ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Wat heb je nodig? Zaalsportschoenen, een t-shirt en een  
sportbroek. Een badmintonracket kun je tijdelijk van de  
vereniging lenen.

Meer informatie kun je vinden op www.svfier.nl. 
Sporthal de Doelen is gevestigd aan de Doelen 7 in Princenhage.

Nuttig bezig zijn in een gezellige omgeving 

Word vrijwilliger bij sportvereniging Fier

Wat zou een sportvereniging zijn zonder vrijwilligers? Ze zijn de spil van ons bestaan.  
Als vrijwilliger bij Fier kom je in een leuk en dynamisch team waarin je jezelf kunt uitdagen.
Wil je graag nuttig werk verrichten in een gezellige sfeer, neem dan contact op met de vrijwilligers- 
coördinator via onderstaande mail en informeer naar de mogelijkheden die Fier jou te bieden heeft.

We zoeken vrijwilligers voor:
• Organiseren en uitvoeren van activiteiten bij de afdelingen gymnastiek, turnen en badminton
• Assisteren bij jeugdtrainingen gymnastiek, turnen en badminton
•  Verzorgen van trainingen voor gymnastiek, turnen, badminton en volleybal. Een gediplomeerde 

of studerende voor een trainingsbevoegdheid heeft onze voorkeur.
• Verzorgen van de communicatie van de vereniging
• Webdesign en onderhoud site
• Jureren bij turnen
• Scheidsrechters voor volleybal

Wij zoeken mensen waarop we kunnen rekenen! Als vrijwilliger kun je via onze vereniging cursussen 
volgen om jezelf (verder) te ontwikkelen. Voor mensen vanaf 14 jaar die graag assisteren bij gymnas-
tiek- of turnlessen, start in september een assistentencursus in Breda. Deze cursus leidt op tot een 
officieel diploma assistent-leider. 

Stuur een mailtje naar: vrijwilligers@svfier.nl
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Wij, AC Koijen en Partners, werken al geruime tijd samen 
met coöperatie DELA en kunnen u adviseren over de 
mogelijkheden en bijbehorende kosten rondom een 
uitvaartverzekering. Heeft u vragen of wilt u een afspraak 
maken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan 
graag voor u klaar. 

A.C. Koijen en Partners
Esserstraat 79 | Breda
www.ackoijen.nl

‘Ik neem graag 
afscheid in een 
omgeving die bij 
mij past.
Wat moet ik 
hiervoor regelen?’

Niets om aan
te trekken? 
Wij hebben 
jouw look!

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Haagsemarkt 6 l 4813 BA Breda l 076 532 42 26 l www.zezmode.nl

Zaterdag 16 april
Special event 

Kyra&Ko
Kom je ook?
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Een geslaagd Ha6-concert

Straatnamen in Princenhage:
Rithmeesterpark

het koningshuis doorklonken. Uiteindelijk 
werd aansluiting gezocht bij bekende na
men en de geschiedenis van het gebied 
zelf, aldus Economische Zaken.

De Rith
Het Rithmeesterpark is niet genoemd 
naar iemand die Rithmeester heette. Er is 
de naam in verwerkt van het buurtschap 
waarin het park ligt, de Rith. Volgens his
toricus Karel Leenders behoorde het ge
bied van het huidige bedrijventerrein tot 
in de zeventiende eeuw tot de gemeente 
van de Aard. De Aard werd beheerd door 
een soort bestuurders, de aardmeesters. 
Waarschijnlijk moeten we de naam  ‘Rith
meester’ dus lezen als Rith plus (aard)
meester, een flauwe woordspeling der
halve. Economische Zaken verwees in 
2008 bovendien naar de militaire traditie 
van de marechausseekazerne aan de Dr. 
Batenburglaan. Een ritmeester is bij de 
cavalerie een rang die overeenkomt met 
kapitein in de rest van het leger. Echter is 

ook bij de marechaussee de rang kapi
tein, geen ritmeester. Dit argument gaat 
dus ook niet op. Economische Zaken had 
bovendien de associatie met rentmees
ter, dus met duurzaamheid. De naam 
Rithmeesterpark impliceert uiteraard een 
parkachtige, groene omgeving. Bij ver
taling blijven positieve associaties aan
wezig, aldus Economische Zaken en het 
historisch besef word er in weergegeven. 
Er is in 2008 zelfs over gesproken deze 
naam te deponeren en te beschermen bij 
het BeneluxBureau voor de Intellectuele 
voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), 
de officiële instantie voor de registratie 
van merken in de Benelux, Dit zou voor 
een straatnaam wel heel bijzonder zijn.

Bronnen: 
•	 	Gerard	Otten	in	tijdschrift	Engelbrecht	

van Nassau nr. 2 2016 van de Heem-
kundekring Breda

•	 	Karel	 Leenders,	 ‘Gemene	 gronden	 in	
de	Hage’	in	nummer	3,	1971

Bij besluit van B & W 
op 21 oktober 2008 en 
6 oktober 2015 werd de 
naam Rithmeesterpark 
vastgesteld voor het bedrijventerrein 
tussen de Princenhagelaan en de en 
de Hogesnelheidslijn.

De naam werd vastgesteld op voorstel 
van de afdeling Economische Zaken van 
de gemeente. Het terrein was bedoeld 
voor hoogwaardige, bij voorkeur inter
nationale bedrijven. Voor het gebied was 
dus een naam nodig die internationaal 
geen afbreukrisico’s opleverde. In het 
Engels, Frans of Duits moest de naam 
geen rare associaties geven. De naam 
moest bovendien aansluiten bij de his
torie van de stad Breda en een zekere 
‘chique’ uitstraling hebben. Allerlei na
men passeerden de revue, onder andere 
namen waarin de band van Breda met 

Door Helma Raaijmakers

Op een mooi verlicht podium werden de grootste 
hits van André Hazes ten gehore gebracht.

Vrolijkheid en meezingen met het Ha6 orkest
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B.V.Dreef 3B • 076-5144579

The place to
 be!

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Op schitterende locatie, in de wijk Heilaarpark,  
op een ruim perceel gelegen, royale vrijstaande  
villa met riante living, keuken, tuinkamer,  
bijkeuken, badkamer en slaapkamer  op de 
begane grond, en boven 3 kamers. De woning  
heeft een ruime oprit en inpandige dubbele  
garage. De zonnige tuin ligt rondom de woning. 
Een ideaal object voor de buitenliefhebber! 
EEN WONING MET  
VEEL MOGELIJKHEDEN! 
        
Vraagprijs € 675.000,= k.k. 
Inhoud: ca. 1000m³      Opp. perceel: 1028m² 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 

  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Heilaarpark 55 

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

Op schitterende locatie, in de wijk Heilaarpark, op een ruim 
perceel gelegen, royale vrijstaande villa met riante living, 
keuken, tuinkamer, bijkeuken, badkamer en slaapkamer op 
de begane grond, en boven 3 kamers. De woning heeft een 
ruime oprit en inpandige dubbele garage. De zonnige tuin 
ligt rondom de woning.
Een ideaal object voor de buitenliefhebber!
EEN WONING MET VEEL MOGELIJKHEDEN!
Vraagprijs € 675.000,= k.k.
Inhoud: ca. 1000m³ Opp. perceel: 1028m²

nooren van der avoird
 

sinds 1930
Méér dan 85 jaar comfort
en zekerheid

dreef 63 - 4813 ee breda
toonkamer esserstraat 1a

076-522  29  44
www.noorenvanderavoird.nl

rolluiken
zonneschermen
markiezen
horren
luxaflex
timmerwerken
vouwwanden

eigenaar Wim Nooren

Designed by L ex®. Inspired by you.

 

Terraszonwering.

NIEUW...
WORSTENBROOD

VAN POL
Lekkerrrrr...!
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WOeNsdagMiddag 
20 apriL

grOte BiNgO iN de 
WesterWiek

Op woensdagmiddag 20 april 
organiseert de vrijwilligerswerk
groep weer een grote bingo met 
mooie prijzen. Er worden 8 rondes  
gedraaid voor € 6,00 en een 
koopronde voor € 1,00
Na afloop van de bingo kunt u 
friet met een snack blijven eten, 
meenemen kan natuurlijk ook.
De zaal gaat om 13.30u open en 
de bingo begint om 14.00 uur.
De bingo is voor iedereen toe
gankelijk. Voor inlichtingen Jan 
Verstraeten 0653978571.

Vrijdag 29 apriL
theMaMaaLtijd 

‘LeNte’ iN 
priNCeNhOf

Op vrijdag 29 april bent u 
welkom om te komen genie
ten van een maaltijd met het 
thema Lente. Op het menu 
staat: tomatengroentesoep, 
kippenhaasjes met gebakken 
krieltjes en rode kool, het des
sert bestaat uit flensjes met ijs 
en sinaasappelsaus. Aanvang 
17.30 uur (zaal open 17.00 
uur). Kosten € 12,50 (BredaP
as € 10,00). Inschrijven: maan
dag 18 april vanaf 13.30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. 
(076) 530 97 91.

Vrijdag 15 apriL
WaNdeLeN Bij 
priNCeNhOf

Op vrijdag 15 april kun je vanaf 10.00 
uur tot 11.00 uur wandelen bij Princen
hof. 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.

Zaterdag 16 apriL
LeNteBijeeNkOMst

Zaterdag 16 april organiseert de 
gemeente Breda de Lentebijeen
komst voor vrijwilligers en voor alle 
belangstellenden in “ons” parkje 
naast de speeltuin aan de Potten
bakkerstraat.
Het gevarieerde programma be
gint om 13.30 en wordt om 16.30 
afgesloten met een “opgeruimde” 
borrel. U bent van harte welkom!

 prikkers
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10, voor 

particulieren en e13,50 voor nietparticulieren. 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!

MaaNdag 18 apriL
fietseN Bij priNCeNhOf

Op initiatief van de KBO kun je maandag 18 april deelnemen aan een 
fietstocht van 20 tot 25 kilometer. Verzamelen en start om 13.30 uur bij de 
ingang van Princenhof. Deelname is gratis.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

TE KOOP

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.

Te koop tuinplanten: Hortensia’s, soort Masja,  
kleur rose/blauw, ca.  1 m. hoog, ongeveer 15 takken, 

pot 20l. Prijs € 5,- . 
Tel.: 06-10327942 of 0162-439217

AANBOD HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

ZONdag 17 apriL
straatrOMMeLMarkt BLaUWtjes

Op zondag 17 april vindt de jaarlijkse rommelmarkt aan 
de Blauwtjes (Westerpark) plaats. Bewoners bieden 
hun waar aan vanuit de garages en carports van de 
wal woningen. De jaarlijkse markt is een initiatief van de  
bewoners van de Blauwtjes. Vanaf 13.00  16.00 u. is  
iedereen van harte welkom.

- van de redactie - 
In verband met de meivakantie komt het Wijkblad Princenhage niet 
uit op 28 april en 5 mei! Mocht u nog kopij hebben voor het wijkblad 
van 21 april vragen we u dit in te sturen vóór vrijdag 15 april 19:00 
uur! Na de meivakantie komen we vanaf 12 mei weer iedere week 
uit tot de zomervakantie, het laatste nummer van de 49e jaargang 
is op donderdag 21 juli. 

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
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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 

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
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COLOFON

Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West), Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
Email: 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 SpoorenSchaart. 

MARTINUSKERK Kerkdiensten 
Weekend 16/17 april. Vierde zondag van 
Pasen.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
gebed met als voorganger pastor Giny 
van de Korput. Het Franciscuskoor ver
zorgt de zang.

Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Elisabeth Poppelaars
Voesenek; Martinus Poppelaars; Jac en 
Cor van HaperenVerschuren; Jos Oomen; 
Fam. LipsNaalden en zn.

In memoriam: Carina de Caluwé-van Caulil
Carina de Caluwévan Caulil werd op 16 
augustus 1947 geboren in Hulst en over
leed op 31 januari 2016 in Breda. Haar man 
Ad van Caulil en haar kinderen Renate en 
Martine herhaalden op het gedachtenis
prentje haar laatste woorden: “Ik heb een 
goed leven gehad, als leven lijden wordt, 
vaarwel”. En verder: “Je genoot met volle 
teugen van het leven. Je genoot ook van je 

kinderen en later ook van je kleinkinderen, 
Mayline, Vyenne en Róze. Voor mij (je zei 
altijd: ‘Adje’) was je een lieve echtgenote 
en een verrassend veelzijdige vrouw. Wat 
hebben we gelachen en gehuild (meestal 
van het lachen). We deden waar we zin in 
hadden, we genoten van het leven”. Op je 
ziekbed schreef je: “Ik wil leven, leven, le
ven”. Toen je besefte dat het niet meer kon 
schreef je aan ons: “Ik heb een goed leven 
gehad. Ik heb beelden op mijn netvlies 
van mijn geliefden, van kleuren, landen 
en reizen samen met mijn lief”. Wij zijn je 
dankbaar dat we een deel van jouw leven 
mochten zijn.

Vers iN ’t aOgje

Kerkdienst 17 april
Geen dienst in de Johanneskerk. In kader 
van het proces van verandering waarin 
we als Protestante Gemeente Breda zitten, 
is er een gezamenlijke dienst in de Lucas
kerk / Tweeschaar 125, aanvang: 10.45 
uur. Voorganger is ds. Marlies Schulz.

De Johanneskerk 
en de braderie/vrijmarkt:
Na een gezamenlijke dienst met de  
Martinusgeloofsgemeenschap op zon
dag 1 mei, waar iedereen, jong en oud, 
van harte welkom is gaat de Johannes
kerk open voor publiek. Er is dan gele
genheid de kerk te bezichtigen en er is 
ruimte om op een andere manier bezig 

te zijn met spiritualiteit: een mooie tekst 
lezen, een lichtje ontsteken bij het kruis 
of gewoon een poosje luisteren naar het 
orgel. We hopen velen te ontmoeten. En 
buiten staan we met een stand, waarin we 
ons presenteren. Tot dan!

Inloopochtenden Annahuis:
Maandag, dinsdag en donderdagmorgen 
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.straatkrantbreda.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.drdsupport.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.

Beschouwende	gedichtjes	van	Femke	Reuvers

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 11



Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

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

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen

076-5977015 
info@advocaatboemaars.nl

Dreef 13a Princenhage

Ontevreden over rechtsbijstand?
Vraag ons naar mogelijkheden second opninion.

Meestal kosteloos!

BOEMAARS
advocatenkantoor

( )


