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W I J K B L A D

Een lintje in Princenhage

is het ledenaantal van de West-Brabantse 
Vogelwerkgroep in 15 jaar gestegen van 
100 naar 300. Als lid van de kerststal-
werkgroep in Princenhage draagt u uw 
steentje bij en daarnaast bent u mantel-
zorger voor uw tante Hettie van 83”.

Vanaf zijn tiende ‘vogeltjesman’
Hoe de passie voor vogeltjes ontstaan is 
vraag ik aan Jan: “Op mijn tiende zijn we 
aan de Haagweg komen wonen, waar ik 
bevriend raakte met Joost Piederiet en 
Ad van den Wijngaard. Zij hielden vogel-
tjes, wat mij ontzettend fascineerde. Ik 
heb een vogelhuis getimmerd, waarna ik 
van Ad een mannetje en van Joost een 
vrouwtje kreeg. Van lieverlee raakte ik 
thuis in de wereld van vogelliefhebbers, 
waardoor ik me aansloot bij de Jeugd-
kwekers Vogelbond. In 1971 ben ik lid 
geworden van de siervogelvereniging 
SIVO, waar ik verscheidene bestuurs-

functies heb vervuld. Jammer genoeg is 
SIVO vorig jaar opgeheven”.

‘Rithse boys’
“Ik ben lid van de uilenwerkgroep. Samen 
met Frans Snijder hebben we bij 30 be-
drijven en particulieren op de Rith uilen-
kasten opgehangen, die we regelmatig 
controleren. Vooral in de maanden mei 
en juni, het broedseizoen van de kerk- en 
steenuilen, zijn we daar actief. We wor-
den dan ook de ‘Rithse boys’ genoemd”.

Na 42 jaar Kadaster met pensioen
Eind vorig jaar is Jan, na 42 jaar bij het 
Kadaster te hebben gewerkt, met pen-
sioen gegaan. “Nu heb ik nog meer tijd 
om er op uit te trekken, want vogels kijken 
blijft mijn grootste passie”.

De redactie feliciteert ‘vrije vogel’ Jan 
met zijn welverdiende onderscheiding.

Twintig Bredanaars kre-
gen dit jaar een konink-
lijke onderscheiding. 
Princenhagenaar Jan 
Benoist was een van de 
gedecoreerden. In gemeenschapshuis 
De Wegwijzer werden hem op 25 april 
door loco-burgemeester Alfred Arbouw 
de versierselen opgespeld als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Jan, praktisch 
zijn hele leven voorvechter van het be-
houd van de natuur en gepassioneerd 
vogelliefhebber, was totaal verrast.

“Er zou die ochtend een vergadering 
zijn met de vogelwerkgroep. Toen ik de 
zaal binnen stapte, bleek die vol te zitten 
met bekenden en familie. Het kwartje viel 
pas toen Alfred Arbouw binnen kwam en 
de motivatie voor het toekennen van de  
onderscheiding voorlas”.

West-Brabantse Vogelwerkgroep
In zijn toespraak memoreerde Alfred Ar-
bouw de grote betrokkenheid van Jan 
voor het behoud van het natuurreservaat 
“De Kamertjes” in de Haagse Beemden. 
“Al meer dan 30 jaar bent u een bezielen-
de coördinator van dit natuurgebied en 
overlegt u met ecologen van de gemeen-
te voor optimaal beheer zodat het gebied 
‘een pareltje in de stad’ is geworden. Al 
sinds 1969 doet u mee aan de winterwa-
tervogeltellingen. U bent betrokken bij 
een Poolse Vogelbeschermingsgroep en 
was mede-initiator van de cursussen voor 
vogelaars in Breda. Mede door uw inzet 

Door Helma Raaijmakers

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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OCP-voorzitter Ron van Zundert feliciteert Jan



Wat gebeurde er zoal in Princenhage 
in de meivakantie?

Foto’s Vrijmarkt: Koos Smulders

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

De Vrijmarkt kenmerkte zich door mooi weer. Zo’n 30.000 mensen bezochten de 
Vrijmarkt, slenterend langs de kraampjes op zoek naar nét dat ene leuke dingetje.

Vanwege het slechte weer werd er op Koningsdag uitgeweken naar de Koe.  
Desondanks hadden de kinderen een geweldige dag in Princenhage.

Het Oranjecomité trakteerde de jeugd op een heuse koningsdisco in de Koe.

Op zondag 8 mei trok het loopevenement Wings for Life 
dwars door Princenhage met zo’n 4000 lopers. 
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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

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

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

Beautyvit
Huidverbetering

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

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

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

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

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

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Huldiging 
Groen-Wit
Voor het behalen van het 
kampioenschap zal het 
eerste elftal van Groen-
Wit op zaterdag 14 mei 
om 16:30 uur gehuldigd 
worden op het bordes van het raad-
huis op  de Haagsemarkt. Het uitreiken 
van de kampioensschaal aan de aan-
voerder van Groen-Wit 1 zal gebeuren 
door burgemeester Depla.

Groen-Wit is erg trots dat de burgemees-
ter tijd maakt om deze handeling te doen. 
Hieruit spreekt mede de waardering van 
datgene wat Groen-Wit de laatste jaren 
laat zien op het gebied van sportiviteit en 
respect, omgaan met de buurt enz.
Vóór het officiële moment is er een infor-
meel samenzijn tussen de burgemeester 
en spelers van Groen-Wit in de trouwzaal 
van het raadhuis. Supporters en belang-
stellenden zijn van harte uitgenodigd om 
16:30 uur op de Haagsemarkt. Na enkele kor-
te woordjes zal de kampioensschaal worden 
overhandigd en kunnen de spelers het ver-
diende applaus in ontvangst nemen.

Vlaggen
Door Frido Schrauwen - Wat was het toch 
weer een gezellige meivakantie! Met 
koningsdag stonden we met dikke jas 
op de markt ons koude biertje van de 
ene naar de andere hand over te pak-
ken zodat we om de beurt onze handen 
in onze zakken weer op konden war-
men. En vier dagen later staan we op 
precies dezelfde plek in een t-shirtje 
met een biertje een verbrand voor-
hoofd op te lopen.

Twee activiteiten waarbij heel ’t Aogje weer 
uitloopt en samenkomt. Waarbij de straten 
weer bont gekleurd zijn en waar menig vrij-
williger bij betrokken is om het zo gezellig 
mogelijk te maken.  En bij dat soort evene-
menten moet er natuurlijk gevlagd worden! 

Trouw de laddertjes op 
En nee, die vlaggen hangen zichzelf niet 
op.  Daarvoor ben ik dan! Met ieder eve-
nement trouw de laddertjes op. Niemand 
die me dat van te voren vraagt, geen werk-
groep ‘vlaggen’ die daar achter staat. Maar 
dat maakt Tinus niks uit! Ik doe het met 
veel plezier. Zelfs afgelopen week toen het 
hagelde en stormde. En ik kan u verzeke-
ren: Dat is op die hoogte toch nog een heel 
andere ervaring als beneden! Maar als ik 
met mijn biertje op de markt sta en naar 
boven kijk, ben ik weer trots dat de vlaggen 
boven ’t Aogje wapperen.

Door Corné Wijnings

Waardering
En gelukkig ben ik niet de enige die naar 
boven kijkt. En natuurlijk is het menig Prin-
cenhagenaar opgevallen dat met de vrij-
markt niet de groen-witte, maar de rood-wit-
blauwe vlaggen hingen. Dat klopt! Omdat 
de vrijmarkt dit jaar tussen Koningsdag en 
Bevrijdingsdag viel, heb ik voor één keer 
besloten de vlaggen niet om te wisselen, 
aangezien dat toch een behoorlijk klusje 
is. Het is dan wel jammer dat de dag na 
de vrijmarkt de parochie daarover een 
klacht moet ontvangen. Beste mensen: De 
parochie heeft hier natuurlijk geen enkele 
schuld aan! Als u zich hier volgende keer 
aan stoort, komt u dan rechtstreeks naar 
mij. Ik ben met deze evenementen meest-
al wel op de markt te vinden. Maar liever 
heb ik dat u dan naar me toe komt met de 
mededeling: ‘Goh, wat fijn dat de vlaggen 
weer hangen’. Dat soort waardering maakt 
het werk voor menig vrijwilliger een stuk 
aangenamer!
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Beautyvit       Huidverbetering  
De specialist in permanente make-up 
Al ruim 14 jaar ervaring! 
 
Permanente make-up is dé manier om er perfect uit te zien. 
In het zwembad of in de sauna, huilen of lachen.  
Permanente make-up blijft altijd mooi zitten en loopt niet uit. 
* Wenkbrauwen 3d hairstroke 
* Wenkbrauwen schaduw techniek 
* Poeder wenkbrauwen 
* Eyeliner boven en onder 
* Eyeliner extra breed 
* Eyeliner met schaduw                             GGD Gekeurd! 
* Lippen met schaduw 
* Full lips 
Dreef 10 /4813 EG Breda /076-5223838/www.beautyvit.nl / info@beautyvit.nl	  	  

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

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,-

kraai, duivenverjager ....................... 2,99
sapkan met kraantje  3,5 liter .......... 7,99
oral-B kids tandenborstel  van 32,95 
.................................................. voor 24,99
zwembadjes -en bandjes,  
waterballonnen , dopper en sistema 
waterflessen, mega bellenblaas  ..... 4,99
josephjoseph snijpankenset van 49,99  
.................................................. voor 29,99
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COLUMN

Het is meivakantie. De eerste week is 
koud en nat, het lijkt eerder herfstva-
kantie. Sinds de jaren ‘80 is het niet 
meer zo koud geweest op een konink-
lijke feestdag. Ondanks dat is Konings-
dag in Princenhage gewoon weer goed 
gevierd.
Heel anders is het de tweede week van 
de meivakantie, het lijkt bijna wel zo-
mervakantie. Het is op vrijdag 6 mei al 
wat later op de middag als we beslui-
ten om toch maar de barbecue aan te 
gaan steken die avond. Met de zon op 
onze bol wandelen we met hele gezin 
naar het dorp voor wat vlees, stok-
brood, houtskool en een drankje. Er 
heerst een uitgelaten en tevens verhitte 
stemming in de winkels. We ontmoe-
ten hier en daar wat bondgenoten met 
dezelfde missie. Iedere winkelier waar 
we binnenstappen heeft rode konen 

van de run op hun barbecue produc-
ten.  Voor ons als late klant blijken de 
stokbroden uitverkocht en is ook in het 
houtskool- assortiment alleen de aller-
duurste briket nog verkrijgbaar. Ook 
de slager heeft het er erg druk mee 
gehad. En vernieuwend, vers van het 
mes, eigengemaakte kippenburgers. Die 
gaan we zeker uitproberen. ‘s Avonds 
hangt er een dikke wolk boven Princen-
hage en dat is geen regenwolk, maar 
een wolk van gegrild vlees, want heel 
Princenhage “bbq’t”. Het blijft nog tot 
laat aangenaam om buiten te zitten en 
te genieten van de laatste vakantiedag. 
De Princenhaagse ondernemers mogen 
de borst natmaken want het smaakt 
absoluut naar meer, zeker die gewoon 
goeie kippenburgers.

Olga van Gils

Niets om aan
te trekken? 
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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DIKKE WOLK BOVEN PRINCENHAGE
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Heb jij interesse in het mooie nieuwbouwproject Haag5 van projectontwikkelaar Maas-Jacobs 
Vastgoed BV? Bij een nieuwbouwwoning komt veel kijken. Ik ben Ankie Leenaarts, financieel adviseur 
bij Rabobank Breda, en bekijk graag samen met jou wat je financiële mogelijkheden zijn. Als je 
vandaag belt, kun je morgen al bij me op oriëntatiegesprek komen (geheel vrijblijvend en kosteloos). 
Bel me op 06-20264661 of mail naar financieeladvies.breda@rabobank.nl

Kijk op www.haag5.com en rabobank.nl/breda

Interesse in 
Haag5? Kom bij mij op 

gesprek

106-955 adv Haag5 188x135.indd   1 15-04-16   11:00
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Beleef de Rith op 2e Pinksterdag
Mooie tocht langs 6 agrarische bedrijven

IJsboerderij en melkveebedrijf 
de Heidehoeve
Ongetwijfeld de favoriete stop van de 
kinderen. Het is hier de moeite om rond 
te snuffelen en te zien hoe de koeien in 
dit moderne bedrijf (gemolken door een 
robot) alle ruimte hebben. Het ijs wordt 
er bereid van het verse onbewerkte melk 
van de eigen koeien. Hoge Bremweg 33.

Asperge- en wijnboerderij de Santspuy
Hier kun je zien hoe de asperges worden 
verwerkt en is er interessante uitleg over 
het proces van wijnbereiding. Blijft leuk 
om te zien  hoe de druifjes voor een heer-
lijk wijntje ook in Nederland groeien. Het 
resultaat kun je ook proeven: voor een 
klein prijsje kun je op het terras genieten 
van een likeurtje of een flink glas witte 
wijn. En dus zal het even oppeppen zijn 
voor de volgende stop. Zandspui 45

Melkveebedrijf de kleine Meren.
Op dit mooie bedrijf kun je de omstreeks 
50 melkkoeien en 40 stuks jongvee be-
kijken. Verse melk is daar volop te koop. 
Hellegatsweg 31

De Menmoerhoeve
Aan de rand van natuurgebied de Pan-
nenhoef vindt je de Menmoerhoeve. Hier 
is van alles te beleven zoals een kleine 
camping en kun je er boerengolf spelen. 
Er is een fietscafé waarje kunt eten en 
drinken. De Menmoerhoeve geeft men-
sen met een beperking een nuttige dag-
besteding. Voor de kleinsten is er een 
kinderboerderij met speeltuin. Er is te-
vens een groentetuin. Zundertseweg 66.

De route vindt u op 
www.beleefderith.nl

Onder deze noemer orga-
niseert een zestal agrari-
sche bedrijven een open 
dag op 2e Pinksterdag, 
maandag 16 mei. Het is 
dé uitgelezen kans om een kijkje achter 
de schermen te nemen bij deze bedrij-
ven.

Aardbeien en zomerfruit Angela en 
René van Haperen
Dit bedrijf vindt u op op de Rithsestraat 
128. René en Angela sparen kosten noch 
moeite  om hun bedrijf te laten zien. Je 
kunt er voor een heel zacht prijsje zelf 
aardbeien plukken, gratis snoepen van 
aardbeien met een chocoladefontein, 
door de kassen lopen en langs de aar-
beienvelden wandelen.

Kersenkwekerij de Lieshof
Hier staan de kassen vol  met overheerlij-
ke kersen. Ook hier volop vermaak zoals 
een springkussen en een welkomstkers. 
Het personeel geeft interessante uitleg. 
Liesstraat 97

Door: Armin Floren

Noa Huijbregts 
wint rekenpuzzel
Door Ron van Zundert - Op de Kidspagi-
na in het voorlaatste nummer van ons 
Wijkblad stond een rekenpuzzel. De 
puzzel was door de kinderredactie zelf 
bedacht en gemaakt. “Het was echt  
superleuk om te doen”, vertelt puzzel-
maker Maud.

We vroegen kinderen uit Princenhage per 
mail te reageren om zo kans te maken 
op een leuk prijsje. Uit de reacties die we 
binnen hebben gekregen, heeft de notaris 
een winnaar getrokken. De gelukkige was 
Noa Huijbregts. Ze kreeg de prijs uit han-
den van kidsredactielid Maud zelf. Helaas 
was haar collega Lotte op vakantie. Met 
de bon voor Multiboek Princenhage kan 
Noa op zoek naar een cadeau waardoor 
ze mogelijk nog beter wordt in het oplos-
sen van puzzels. We danken alle kinderen 
voor hun inzendingen en dagen ze uit om 
de volgende keer zeker weer mee te doen.

Zonnebloem 
zoekt 
vrijwilligers

naar een bestuurslid bezoekwerk en een 
bestuurslid activiteiten. De afdeling Prin-
cenhage is dringend op zoek naar een 
voorzitter en een secretaris.

Op de site www.zonnebloem.nl kunnen 
belangstellenden algemene informatie 
vinden. Uiteraard zijn wij bereid om aan-
vullende informatie te verstrekken en zul-
len wij u ook begeleiden bij het invullen 
van deze functie.

Contact 
Belangstellenden wordt verzocht contact 
op te nemen met de heer Bart van der 
Leij,  email: bartvanderleij@casema.nl 
of Anton Hoeven, email anton.hoeven@
gmail.com. Ook kunt u desgewenst con-
tact opnemen met het lokale afdelings-
bestuur.

Verschillende afdelingen binnen de 
Regio Breda van De Zonnebloem zijn 
dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Elke afdeling wordt ge-
leid door een bestuur dat bestaat uit 
een voorzitter, secretaris, penning-
meester, bestuurslid bezoekwerk en 
bestuurslid activiteiten. Bestuursleden 
ondersteunen de vrijwilligers die in de 
afdelingen actief zijn.

Gezocht worden mensen die vanuit hun 
beroep of achtergrond beschikken over 
bestuurlijke kennis en/of vaardigheden 
en die deze capaciteiten als vrijwilliger in 
willen zetten voor mensen met een licha-
melijke beperking. 

Dringend op zoek 
De afdeling Heuvel en de afdeling Prin-
cenhage zijn twee van de 19 afdelingen 
van de Regio Breda, waarvan 10 in de 
stad Breda en 9 in de omliggende ge-
meenten en dorpen.
De afdeling Heuvel is dringend op zoek 
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Openingstijden:	  
Maandag	  t/m	  vrijdag	  van	  9.00	  tot	  18.30	  uur 

Zaterdag	  van	  9.00	  tot	  17.30	  uur 

Zondag	  van	  9.00	  tot	  16.00	  uur	  

Levering	  aan	  restaurants:	  
Vraag	  naar	  de	  mogelijkheden 

Meer	  informa+e: 
Hee?	  u	  vragen	  of	  wil	  u	  iets	  weten? 

Neem	  dan	  contact	  op	  via	  info@aspergesbreda.nl	  	  of	  kom	  even	  langs. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.aspergesbreda.nl 
 

He#y	  en	  Marco	  van	  Aart 

Rithsestraat	  174 

4838	  GD	  	  Breda 

Tel:	  076-‐5209430 

e-‐mail:	  mvanaart@casema.nl 
 

Ze	  zijn	  er	  weer	  verse	  Asperges	  	  
	  

Openingstijden:	  
Maandag	  t/m	  vrijdag	  van	  9.00	  tot	  18.30	  uur 

Zaterdag	  van	  9.00	  tot	  17.30	  uur 

Zondag	  van	  9.00	  tot	  16.00	  uur	  
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Hee?	  u	  vragen	  of	  wil	  u	  iets	  weten? 

Neem	  dan	  contact	  op	  via	  info@aspergesbreda.nl	  	  of	  kom	  even	  langs. 
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Op een schitterende locatie, aan de rand van de  
wijk “Princenhage” gelegen, zeer riante  
bouwkavel met de mogelijkheid om een  
vrijstaande woning te bouwen met  ruime  
bouwmogelijkheden. De kavel is omringd door  
bomen en ligt aan een landelijk, rustig,  
doodlopend straatje welke alleen in gebruik is  
voor bestemmingsverkeer en fietsers. 
   
Vraagprijs € 450.000,= k.k.   
Opp. perceel: ca. 1940 m²     
Aanvaarding per direct.   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 

  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

   TE KOOP: Advocaatsdreef 0ng. 

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

Op een schitterende locatie, aan de rand van de wijk  
“Princenhage” gelegen, zeer riante bouwkavel met de  
mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met  
ruime bouwmogelijkheden. De kavel is omringd door  
bomen en ligt aan een landelijk, rustig, doodlopend  
straatje welke alleen in gebruik is voor bestemmingsverkeer 
en fietsers.

Vraagprijs € 450.000,= k.k.
Opp. perceel: ca. 1940 m²
Aanvaarding per direct.
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Vrijdag 13 Mei
WaNdeLeN bij PriNCeNhOf

Op vrijdag 13 mei kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur wandelen bij Prin-
cenhof. Verzamelen en start bij Princenhof. Niet goed ter been, de rol-
stoel 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) 5309791.

Vrijdag 13 Mei
fiLOsOfisCh Café iN PriNCeNhOf

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalf-
jes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Samen bepalen 
we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe 
ga je er mee om? Wat geeft je voldoening in het leven?
De bijeenkomst is op vrijdag 13 mei van 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten € 1,50 per keer.
Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of  
e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

NieT VergeTeN!

 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.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 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

Vrijdag 27 Mei
TheMaMaaLTijd ‘OP de ChiNese 

TOUr’ iN PriNCeNhOf

Op vrijdag 27 mei bent u welkom om te komen genieten van 
een maaltijd met het thema ‘Op de Chinese tour’. Op het 
menu staat: Chinese tomatensoep met taugé, nasi en bami, 
saté met satésaus, twee gehaktballetjes in babi pangang 
saus, atjar en kroepoek en als dessert ijs met slagroom. 

Aanvang 17.30 uur (zaal open 17.00 uur).
Kosten € 14,50 (BredaPas € 12,00). 
Inschrijven: woensdag 18 mei vanaf 13.30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

Vrijdag 20 Mei
WaNdeLeN bij PriNCeNhOf

Op vrijdag 20 mei kun je vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur 
wandelen bij Princenhof. Verzamelen en start bij Prin-
cenhof. Niet goed ter been, de rolstoel en de rollator 
kunnen mee. Lekker en frisse neus halen en daarna 
onder het genot van een kopje koffie/thee napraten. 
Deelname is gratis.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

WOeNsdag 18 Mei
biNgO iN de WesTerWieK

Op woensdagmiddag 18 mei organiseert de vrijwilligerswerkgroep  
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, meene-
men kan natuurlijk ook.
De zaal gaat open om 13.30uur, de bingo begint om 14.00 uur.
De bingo is voor iedereen toegankelijk.
Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06.53978571.

diNsdag 17 Mei
OPTredeN KaMerKOOr seMPre 

beLLe iN PriNCeNhOf

Op dinsdag 17 mei treedt op het Kamerkoor “Sempre 
Belle” in Princenhof. Het repertoire bestaat uit drie-of 
vierstemmige liederen die een vocale doorsnede van 
de westerse klassieke muziek vertegenwoordigen. Ook 
staan er spirituals en folksongs op het repertoire. Het 
gemengd koor onder leiding van dirigente Nanny Kra-
mers zingt a capella met pianobegeleiding. Aanvang 
13.45 uur, vanaf 13.30 bent u welkom. De toegang is 
gratis. Kom genieten van een mooi muziekmoment.
Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar de repetitieruim-
te in Princenhof. U kunt iedere dinsdagmiddag komen 
om mee te zingen of te luisteren. Meer informatie na af-
loop van de repetitie of bel naar Henny de Wee, tel. (06) 
45925292 of kijk op www.semprebelle.nl
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

MaaNdag 16 Mei
fieTseN bij PriNCeNhOf

Op initiatief van de KBO kun je maandag 
16 mei deelnemen aan een fietstocht met 
een afstand van 20 tot 25 kilometer. Verza-
melen en start om 13.30 uur bij de ingang 
van Princenhof. Deelname is gratis.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 
5309791.

MaaNdag 16 Mei
MUziKaLe Middag 
iN de WesTerWieK

Smartlappenkoor “Zangkoorts” 
gaat op 16 mei ‘s middags, sa-
men met het combo, hier optre-
den van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de pauzes is er een loterij 
met mooie prijzen.
En er zijn die middag ook lekkere 
hapjes.

De entree is gratis, dit optreden is 
voor iedereen toegankelijk.z
Voor inlichtingen Jan Verstrae-
ten.06.53978571.
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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 

Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

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

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen

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
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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
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 
andere dringende vragen. U kunt contact 

MARTINUSKERK opnemen via tel: 06 14 96 21 11. Pastores 
Paul Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint 
en Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten 
Weekend 14/15 mei. Pinksteren
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Overleden ouders 
Sjaak Kapetijn-To van Eekelen en zus 
Joke.

Bedevaart naar de basiliek van 
Oudenboschl
Op woensdag 25 mei organiseren de Na-
zarethparochie en de parochie OLV ten 
Hemelopneming een middagbedevaart 
naar Oudenbosch. Pastor Henny Spoor-

en-Schaart zal deze bedevaart begelei-
den. De bedevaart staat in het teken van 
het heilig jaar van barmhartigheid. Tij-
dens ons bezoek passeren we de heilige 
deuren. Een gids begeleidt ons bij onze 
tocht door de basiliek. Aansluitend is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten in 
“Brasserie Tivoli”. We sluiten de middag 
af met een gebedsviering in de kapel van 
de basiliek.

De kosten inclusief busreis en koffie/thee 
met gebak bedragen Euro 10,- per per-
soon. Deze middagbedevaart is vooral 
geschikt voor ouderen. Als u gewend 
bent met een rollator te lopen, is dat geen 
probleem. Aanmelden vóór 18 mei op het 
secretariaat van de Nazarethparochie, 
Haagsemarkt 4, tel.5213873 (werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur).

Vers iN ’T aOgje

PINKSTEREN Kerkdienst 15 mei
Met Pinksteren is er om 10.00u. een dienst 
voor klein en groot. Thema is: ‘de vrucht 
van de Geest’. De Heilige Geest werkt het 
goede uit in ons leven. Daar gaan we op 
een creatieve manier mee aan de slag. 
Voorganger is ds. Saskia van Meggelen. 
Iedereen is van harte welkom!

Kinderkerk en crèche
Deze zondag is er eerst in de dienst en 
daarna in het Kerkenhuis alle ruimte voor 
kinderen (vanaf 4 jaar) , voor de aller-
kleinsten is er opvang in de crèche.

Voor uw agenda: Zomerzangavond 7 juni
Op 7 juni is er in de Johanneskerk weer 
een Zomerzangavond. Liederen uit het 
Liedboek, de Evangelische Liedbundel 
en Joh. de Heer staan op het program-

ma. Het orgel wordt bespeeld door  
de bekende organist Martin Mans  
(www.martinmans.nl) Tijd: 19.30-21.00u.. 
Na afloop staat er in het Kerkenhuis een 
kopje koffie klaar. Toegang is gratis.

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

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

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.

Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers
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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
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