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Een onthulling op de Haagse markt

Jolanda is met veel oog voor detail de 
zaak aan het opbouwen. Zo is zij zich 
ervan bewust dat de aanschaf van  
lingerie voor de vrouw zelf een cadeautje 
is. Ze spreekt daarin ook zeker uit eigen 
ervaring. Door er aandacht aan te geven 
wordt de aanschaf extra bijzonder. Het is 
tenslotte ook iets heel intiems en persoon-
lijks.  Aan deze aandacht zal het dan ook 
niet ontbreken en voor iedere vrouw zal 
er wat wils zijn. Ook de prijsklassen zijn 
zeer divers, daarmee hoopt Jolanda dan 
ook een breed publiek te bereiken. Daar-
naast houdt ze er, wat sommige merken 
betreft, een unieke collectie op na, die 
in Breda niet zomaar elders te vinden is. 
Een uitgebreide collectie lingeriesetjes 
van comfortabel en mooi tot luxueus en 
verleidelijk. Daarnaast heeft ze een ruime 
collectie badkleding.

De opening
Vrijdag 20 mei is het dan zo ver, de ont-
hulling van de nieuwe zaak. Om 14.00 
uur zal Sjie Lingerie dan officieel worden 
geopend. Er is geen gebrek aan ambitie, 
want Jolanda zit nog vol plannen. Eén 
van de eerste dingen die ze wil verwe-
zenlijken is een webwinkel van Sjie.

Vol passie 
Ons interview duurde wellicht wat langer 
dan gepland, maar het was dan ook heel 
ontspannen zitten in het aangename zit-
gedeelte. Jolanda is een openhartige, 
sprankelende vrouw die zich vol passie 
in dit avontuur stort. Sjie lingerie heet u 

van harte welkom, loop gerust eens bin-
nen om een kijkje te nemen en een kopje 
koffie te komen drinken. En niet alleen de 
dames, maar ook de heren zijn van harte 
welkom om zich te laten verleiden door al 
dat moois. Natuurlijk wel om vervolgens 
hun vrouw ermee te verrassen.

De redactie van het Wijkblad Princenhage 
wenst Sjie Lingerie heel veel succes toe!

Wij vrouwen houden zo 
op z’n tijd wel van wat 
luxe verwennerij. Kon-
den we voorheen onder 
andere terecht bij Jeroen 
van de Put, nu hebben we én zijn nieu-
we juwelierszaak én heeft Princenhage 
er vanaf vrijdag 20 mei ook een eigen 
lingeriezaak bij.

Vanaf het moment dat bekend werd 
dat er in het pand aan de Haagsemarkt 
een lingeriezaak geopend zou worden, 
werden de vorderingen met een hoog 
nieuwsgierigheidsgehalte nauwlettend 
gevolgd. De afgelopen periode is door 
eigenaresse Jolanda van Dijnsen, samen 
met haar man Ivo en hun twee dochters, 
dan ook keihard gewerkt. Het resultaat is 
er absoluut naar. De uitstraling is heel erg 
sfeervol, strak en warm met een vleugje 
luxe. Echt een plek waar de Princen-
haagse vrouw haar hart kan ophalen.
Het ondernemerschap is Jolanda niet 
vreemd, maar nog niet eerder had zij 
een eigen winkel. Jolanda woont al zeker 
40 jaar in Princenhage en al langere tijd 
loopt zij te broeden op het idee om een 
eigen zaak te gaan beginnen. Maar dan 
wel iets wat voor Princenhage echt van 
meerwaarde zou zijn. Op het initiatief om 
een lingeriezaak te gaan openen heeft zij 
enkel positieve reacties ontvangen. Ze 
noemt haar zaak Sjie Lingerie, waarbij 
Sjie fonetisch is voor het Engelse ‘She’.

Door Olga van Gils

loop gerust eens binnen om een kijkje te 
nemen en een kopje koffie te komen drinken

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

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

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

Ellen Oostdam
Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

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

Dominee  
Coolsmastraat 8

Breda

Vraagprijs: 
€ 385.000,-- k.k

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



Inschrijving 
voor de 10 
van ‘t Aogje 
weer mogelijk
Op zondag 18 september is weer de 
gezelligste loop van West-Brabant: De 
Tien van ‘t Aogje. Inschrijving is vanaf 
nu mogelijk voor de 5 km prestatieloop, 
10 km wedstrijdloop of 10 km prestatie-
loop. Inschrijven voor de familieloop 
kan alleen op de dag zelf. 

Deelname aan de 10 kilometer wedstrijd-
loop is onder voorwaarde van een maxi-
male eindtijd van 48:00 minuten voor 
dames en van 45:00 minuten voor heren. 
De organisatie behoudt zich het recht 
voor om langzame deelnemers uit de 10 
km wedstrijdloop te halen.
Het startnummer wordt niet toegestuurd.
De voorinschrijving is mogelijk tot en met 
7 september via de website van de 10 
van t Aogje:  http://detienvantaogje.nl/

Groen Wit gehuldigd door burgemeester Depla

was het tijd om het bordes op te gaan. 
Voor elke speler was er een mooi woord-
je. Ze werden bejubeld door het publiek. 
Daarna overhandigde burgemeester Depla 
de kampioensschaal aan de aanvoerder.
Zichtbaar trots werd de schaal aangeno-

men en barstte het los: Campione – Can-
pione- olé olé olé!
De spelers werden met een paardentram 
naar Groen Wit gebracht, waar het feest 
ongetwijfeld nog wel eventjes door zal 
zijn gegaan.

Groen Wit is kampioen  
geworden in de vierde 
klasse D. Daarmee wist 
deze Princenhaagse voet - 
balvereniging te promoveren naar de 
derde klasse.

Burgemeester Depla kwam in het raad-
huis op zaterdag 14 mei om alle spelers 
en begeleiding persoonlijk te feliciteren. 
De burgemeester gaf in zijn woordje aan 
erg trots te zijn op Groen Wit, “een club 
midden in de wijk”.
Hij zei tevens: ” Zie je wel dat het moge-
lijk is om na degradatie meteen weer te 
promoveren, daar moet NAC maar een 
voorbeeld aan nemen”. Om er aan toe 
te voegen: “Hopelijk staan we volgende 
week ook op de Markt in Breda”.
Na de felicitaties van de burgemeester 

Door: Armin Floren

Fietsexamen 2016
Het is weer zover. De kinderen van groep 
7 van de basisscholen De Eerste Rith 
en Sinte Maerte gaan vrijdag ochtend 
20 mei hun praktisch verkeersexamen 
fietsen. Op 7 april jl. hebben zij ’s mor-
gens hun theorie-examen gedaan. Op 
die dag zijn ’s middags hun fietsen ge-
controleerd door hulpouders en  bij de 
Eerste Rith ook door de politie. Maar 
door de bezuinigingen was het helaas 
niet mogelijk op beide scholen agenten 
te laten keuren.

burgemeester Depla overhandigde de kampioensschaal aan de aanvoerder

Vrijdag 20 mei  is dus de fietsroute. Die 
vindt in de ochtend plaats. Het kan niet 
missen, op verschillende plaatsen door 
Princenhage ziet U dan de hulpouders 
zitten, met pen en papier in de aanslag 
en ziet u de kinderen fietsen met oranje 
hesjes aan. Op 17 posten langs de route 
gaan zij de kinderen beoordelen op hun 
vaardigheden. Wij hopen dat alle kinderen 
ook dit gedeelte tot een goed einde zullen 
brengen, zodat wij aan iedereen ‘s middag 
het verkeersdiploma kunnen uitreiken.
Vanaf deze plaats willen wij in ieder geval 
alle hulpouders en de politie bedanken. 
Zonder jullie hulp geen examen. En de 
Albert Hein bedanken voor het sponsoren 
van de appels die de kinderen na het 
fietsen krijgen. En dank aan de mensen 
van de Sinte Maerte voor het gastvrije 
ontvangst met koffie en thee.
Allemaal voortaan een veilige verkeers-
deelname toegewenst!
De werkgroepen verkeer van B.S. De 
Eerste Rith en B.S. Sinte Maerte.

Openbare Algemene Vergadering “De Dobbelsteen”
Woensdag 25 mei houdt De Dobbelsteen 
Coöperatie haar halfjaarlijkse Algemene 
Vergadering. Het bestuur wil graag de 
gemeenschap op de hoogte brengen 
van de ontwikkelingen rondom het ge-
bouw “De Dobbelsteen” en nodigt graag 
alle geïnteresseerden uit voor deze ver-
gadering in ons gebouw aan de Doelen 
36 hier in Princenhage-Breda.

De agenda is als volgt: 
20:30   Opening van de openbare ver-

gadering. Mededelingen van het 
coöperatiebestuur

20:45  Verslagen van de bestuursteams. 
Verhuur, Financiën, Relatiebeheer, 
Vrijwilligers, Technisch Beheer

21:15  Terugkoppeling van de Heidag 
(14 november)

21:30  Insteek over de toekomst van De 
Dobbelsteen

21:45 Rondvraag, WVTTK
22:00 Sluiting

Wij hopen op een ruime opkomst.
Namens het bestuur van De Dobbelsteen 
Coöperatie,

Jos Joosten, voorzitter
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SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

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

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

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

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A LLETSCHOOL     NANA VANDERPLUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

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

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

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

Beautyvit
Huidverbetering

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

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

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

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

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

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
Gtititititititi tititi tititi tititititititititititititititi 
titititititi titititi tititi tititititititititititititititi titi 
tititi titititititititititititi tititi titi tititititititi 
tititititititititititititi

Bottktttttttt
tttiti titititititi tititititi tititi titititititi titititititttiti titititi 
ti tititititititititititi ttti tititititititi titititititi titi tititi tititi 
titititititi tititi titititi titititititi titititi ti titititititi

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Aogse Markt 
Streetgolf Toernooi

Nieuwe activiteit in Princenhage

Compleet
Deelnemen kost €22,50 per persoon. 
Hiervoor krijg je een goed georganiseerde 
dag, koffie met lekkers bij ontvangst, een 
flesje drinken, een candybar bij aanvang 
van de wedstrijd, een lichte lunch bij de 
Aogse Markt, diverse lekkernijen bij een 
aantal holes, gratis gebruik van materialen 
(golfstokken en speciale zachte bal) en 
een leuk aandenken aan dit speciale 
evenement. Aanmelden kan uitsluitend 
via de website van de Aogse Markt (www.
aogsemarkt.nl onder het kopje nieuws/
evenementen). “Er kunnen 102 mensen 
meedoen. Inmiddels hebben zich al zo’n 
50 personen ingeschreven, dus dat gaat 
hartstikke goed. Maar de dag is voor mij 
pas echt geslaagd als alle deelnemers 
na afloop enthousiast terugkomen. En 
volgens mij gaat dat wel goed komen” 
aldus Leandra.

Heb jij altijd al eens 
willen golfen in de stra-
ten van ons prachtige 
Princenhage? Dan is dit 
je kans! Op zondag 12 
juni aanstaande organiseert de Aogse 
Markt voor de eerste maal het Aogse 
Markt Streetgolf Toernooi. Hieraan kan 
iedereen van 16 jaar en ouder deelne-
men. Je hoeft niet te kunnen golfen om 
mee te mogen doen. Dus mocht je zin 
hebben om mee te doen, schrijf je dan 
snel in.

De deelnemers gaan in groepjes van 
6 personen maar liefst 18 holes lopen. 
Deze holes worden speciaal voor ons 
toernooi op groenstroken door heel Prin-
cenhage aangelegd. Je loopt 9 holes 
voor de lunch en 9 holes na de lunch. “Ie-
dere hole heeft een andere sponsor die 
het geheel daar een beetje aankleedt. 
Het wordt echt een uniek evenement”, 
aldus organisator Leandra Sprenkels. Je 
mag zelf een flight van 6 personen sa-
menstellen. Wil je alleen meedoen of kom 
je niet aan 6 personen dan deelt de or-
ganisatie jou in. Voor de winnaars zijn er 
leuke prijzen te verdienen.

Door: Ron van Zundert

Jubileumconcert Cantabile
Gemengd koor bestaat 60 jaar

vrijdingsdag teruggekomen uit Salzburg, 
in de omgeving waarvan ze een drietal 
concerten ‘Lux Aurumque’ hebben verzorgd. 
“Binnenkort dus de afsluiting: het thuis-
kom-concert. Niet zomaar een concert. 
De muzikale viering van 60 jaar Cantabile!”,  
zo glimlacht een van de koorleden.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar, o.a. bij Bachman
Entreeprijs: €20, jeugd t/m 12 jaar gratis.
www.cantabilebreda.nl
www.symcobreda.nl
www.facebook.com/CantabileBreda
www.facebook.com/SymCoBreda

Gemengd koor Cantabile o.l.v. Ad 
van Unen geeft op zondag 22 mei het  
jubileumconcert ‘Lux Aurumque’ in de 
Grote Kerk Breda, aanvang 17.00 uur. 
Drie werken staan op het programma: 
het openingsstuk Triptych van Tarik O’-
Regan, het titelstuk Lux Aurumque van 
Eric Whitacre en het Requiem van Wolf-
gang Amadeus Mozart. Het koor wordt 
begeleid door het Symfonisch Collectief 
Breda (SymCo) o.l.v. Geert Schrijvers.

De twee dirigenten kennen elkaar goed 
en hebben met elkaar gemeen dat ze 
graag muzikale uitdagingen aangaan. 
Dat betekent: óók het minder voor de 
hand liggende werk, naast onverwoest-
bare klassiekers.

Muzikale viering
Hun enthousiasme werkt aanstekelijk op 
het grote muziekgezelschap. Het publiek 
mag daar binnenkort deelgenoot van 
worden. Cantabile en Symco zijn op Be-
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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 Ons restaurant is vanaf 
heden langer open!

 
Woe t/m zat vanaf 10.00 uur.

 
Kom een kopje koffie drinken,  

lunchen of dineren.  

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

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

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

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

 Peuteropvang is goedkoper dan je denkt.  

Kijk voor meer informatie en een locatie in Princenhage, Heuvel, Westerpark en Tuinzigt op 
 www.kober.nl/peuterkorting2016 

Per 1 mei 2016 slechts  
€ 10,- per maand 

 

als je in aanmerking komt voor de Peuterkorting 
via de gemeente Breda (met een inkomen tot  
€ 38.455,-). Dat is een regeling voor gezinnen 
waarvan één of beide ouders niet werken. 
 
Als je (allebei) werk hebt, kom je in aanmerking 
voor de Kinderopvangtoeslag via de Belasting-
dienst. Ook dan betaal je maar een gedeelte zelf.   
 
Wil je weten wat peuteropvang jou kost?  
Wij rekenen de netto kosten graag voor je uit.  
Bel ons op (076) 504 56 05 of stuur een mail 
naar: serviceteam@kober.nl.  
 
Peuteropvang geeft jouw kind 
een goede start op school! 
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Yes, een totempaal! 
Op zaterdag 19 maart stond er op de 
Haagsemarkt een tent waar we ons als 
burgers konden laten horen en onze 
plannen konden indienen bij de gemeente. 
Als ik denk aan een gemeente die luis-
tert komt er toch wel een grote glimlach 
op mijn mond: bestaat dat echt!

COLUMN
Ik ga er vanuit dat de gemeente echt wel 
luistert naar zijn bewoners maar luisteren  
alleen is niet genoeg, een gemeente moet 
actief luisteren en hier gaat het fout. Bij 
het actief luisteren gaat de luisteraar ex-
pliciet na of hij de boodschap (inhoud 
én gevoel) van de spreker begrepen heeft.
Een mooi voorbeeld hiervan heb ik en-
kele weken geleden nog mogen ervaren 
met onze gemeente. Enkele bomen die  
de afgelopen jaren zijn doodgegaan 
in het park achter mijn huis aan de  
Ambachtenlaan lieten afgelopen winter 
bij een storm  steeds grotere takken  
vallen. Dus nogmaals het verzoek  
gedaan om de bomen te verwijderen.  
Als zender gaf ik de boodschap mee  
om alles gewoon netjes te maken, aan 
de andere kant werd er wel geluisterd 
maar niet actief.

De ontvanger (gemeente) moet de bood-
schap hebben vertaald als ‘meneer wil 

dat de takken worden verwijderd, die 
wil dus totempalen’ en zo geschiedde. 
Een hovenier werd ingeschakeld en deze 
verwijderde vakkundig alle takken en 
de toppen uit de bomen. Het resultaat: 
vier palen van ongeveer 5 meter hoog. 
Tegen degene die het werk uitvoerde zei  
ik nog: “Dit is toch geen gezicht”. Deze 
hovenier luisterde wel actief en zei: “Ja 
ik snap wat u bedoelt meneer, maar ik 
voer de opdracht uit die ik heb gekregen 
en het is natuurlijk een ecologisch park”.
Ik heb geluisterd naar deze man, maar 
niet actief, en heb de boodschap voor 
mezelf vertaald: ‘Het Bijlooppark is een 
ecologisch park oftewel  we doen aan 
het hele park geen moer, dus ook niet 
bij u achter en dat kost de gemeente dan 
mooi niks’. Wel vraag ik me af wanneer 
ze de kleuren gaan aanbrengen op deze 
totempalen!

Corné Wijnings
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NIEUWE CV-KETEL? 
KIES VOOR DE SLIMSTE COMBINATIE!

N e f i t  h o u d t 

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

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

Wij zijn op korte termijn op zoek naar:

Financieel Administratief Medewerker  
(16/20 uur)

Functie-omschrijving
Voor onze locatie te Breda zijn wij op zoek naar een Financieel Administratief 
Medewerker. Je werkt hier in een klein team met zeer grote zelfstandigheid aan 
de financiële administraties van veelal MKB-ondernemers.

Wat ga je doen?
• Verzorgen/verwerken van financiële administraties
• Controleren van administraties
• Samenstellen van fiscale aangiften en jaarrekeningen
• Opstellen van financiële overzichten
• Adviseren van deze ondernemers

Functie-eisen
• Een afgeronde relevante opleiding op MBO/HBO niveau
• Enkele jaren ervaring is een pre
• Uitstekende contactuele eigenschappen
• Inlevingsvermogen in verschillende situaties waarin de ondernemer zich 
bevindt
• Signaleren van problemen en aandragen van oplossingen en verbeterpunten

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden aan.

Contact informatie
Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail dan jouw  
Curriculum Vitae naar: info@admindonet.nl. Of stuur deze per post naar  
Admindo, Van de Reijtstraat 50, 4814 NE  Breda. 

        
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar: 
 

Financieel Administratief MedewerkerFinancieel Administratief MedewerkerFinancieel Administratief MedewerkerFinancieel Administratief Medewerker    ((((16161616////20202020    uuruuruuruur))))    
 

FunctieFunctieFunctieFunctie----omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving    
 
Voor onze locatie te Breda zijn wij op zoek naar een Financieel Administratief 
Medewerker. Je werkt hier in een klein team met zeer grote zelfstandigheid aan de 
financiële administraties van veelal MKB-ondernemers. 
 
Wat ga je doen?Wat ga je doen?Wat ga je doen?Wat ga je doen?    
 

• Verzorgen/verwerken van financiële administraties 
• Controleren van administraties 
• Samenstellen van fiscale aangiften en jaarrekeningen 
• Opstellen van financiële overzichten 
• Adviseren van deze ondernemers 

 
FunctieFunctieFunctieFunctie----eiseneiseneiseneisen    
    

• Een afgeronde relevante opleiding op MBO/HBO niveau 
• Enkele jaren ervaring is een pre 
• Uitstekende contactuele eigenschappen 
• Inlevingsvermogen in verschillende situaties waarin de ondernemer zich bevindt 
• Signaleren van problemen en aandragen van oplossingen en verbeterpunten 

 
ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden    
 
Wij bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden aan. 
 
Contact informatieContact informatieContact informatieContact informatie    
 
Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail dan jouw Curriculum Vitae 
naar: info@admindonet.nl. Of stuur deze per post naar Admindo, Van de Reijtstraat 50, 
4814 NE  Breda.  
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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 

Make-over voor kinderdagverblijf Belle Fleur
“Rustige kleuren en een huislijke sfeer”

laten zien. De kinderen konden er geen 
genoeg van krijgen”, aldus leidster Han-
neke Rennen.

Warm en rustig
Kinderdagverblijf Belle Fleur biedt  mo-
menteel een plek aan de kinderen van 80 
gezinnen. Deze kinderen worden opge-
vangen in een baby-, dreumes en peu-
tergroep. In de zomer van 2015 gaf eige-

Het duurde even voor de 
redactie in de gelegen-
heid was om een kijkje 
te nemen op het ver-
nieuwde kinderdagverblijf 
aan de Haagweg. Maar eenmaal een 
paar stappen binnen de muren van 
dit verblijf gezet, ziet de bezoeker een 
lichte en knusse ruimte die bijzonder 
warm en prettig aanvoelt. Een tijd lang is 
hard gewerkt aan de plannen van de 
vernieuwde inrichtingen en de uitvoering 
ervan. En het resultaat mag er wezen.

“Voor de opening van ons ‘nieuwe onder-
komen’ hebben we met alle leidsters een 
lip-dub opgenomen. Dat was zo leuk om 
te doen. We hebben deze helemaal zelf 
in elkaar gezet en tijdens de opening met 
veel plezier aan onze kinderen en ouders 

Door: Ron van Zundert naar Astrid Boot al aan dat Belle Fleur de 
eerste zou worden in de rij van vestigin-
gen die een nieuwe look gingen krijgen. 
“En we zijn er trots op”, vertelt Hanneke. 
“Wat mij erg aanspreekt zijn de rustige 
kleuren op de muren en de huiselijk sfeer 
die je voelt als je binnenkomt. Mede door 
het gebruik van hout ‘voelt’ het allemaal 
net wat warmer aan. Zowel voor de kin-
deren als voor ons is het een fijne plek.”

Buitenruimte
Ook de ouders hebben erg positief op de 
verbouwing gereageerd. Het niet alleen 
een optische verandering. We hebben 
ook ons activiteiten- en materialenaan-
bod weer wat uitdagender gemaakt. En 
dat geldt niet alleen voor binnen. Ook de 
buitenruimte is nu helemaal af. En getui-
ge het plezier dat ik aflees op de gezich-
ten van de vele kinderen op de speel-
plaats lijkt ook hier het doel bereikt.

Straatnamen in Princenhage: Luciastraat
naam te geven. Het begrip openbare 
ruimte kan betrekking hebben op open-
bare wegen, maar ook op niet-openbare 
wegen (bijvoorbeeld op particulier ter-
rein). Een openbare weg is altijd openba-
re ruimte, maar een openbare ruimte is 
dus niet altijd een openbare weg.

Sint Luciagesticht
Het Sint Luciagesticht, het huidige Thebe 
Lucia, werd opgericht als rooms-katho-
lieke gasthuis voor Princenhage in 1890. 
Het was een combinatie van ziekenhuis, 
bejaardentehuis en verpleeginrichting. 
In 1944 werd het oude gesticht verwoest 
door oorlogsgeweld. De huidige gebou-
wen van Thebe Lucia dateren van 1970.

Lucia van Syracuse
Lucia van Syracuse (283-304) was een 
christelijke martelares. Haar lichaam 
wordt bewaard in Venetië in een glazen 
kist, bedekt met een zilveren dodenmas-

Lang voordat een straat 
daadwerkelijk wordt 
aangelegd, krijgt deze 
van B & W al een naam. 

Op 11 december 2012 werd de naam  
Luciastraat vastgelegd voor de nieuwe  
straat die aan de noordzijde van de Lies-
boslaan was gepland. Gerard Otten ver-
telde in de “Engelbrecht van Nassau”, het 
tijdschrift van de Heemkundekring Breda, 
hoe de naam tot stand is gekomen.

‘Het bestaande complex Thebe Lucia zal 
worden gesloopt, waarna hier verschil-
lende appartementen en woningen zul-
len worden gebouwd. De nieuwe straat 
zal eigendom blijven van de Stichting 
Zorgcentrum Oranjehaeve. Het college 
van B & W is vanuit de wet BAG (Wet Ba-
sisregistraties Adressen en Gebouwen) 
bevoegd om een openbare ruimte een 

Door: Helma Raaijmakers ker. De stad Syracuse (Italië) , waar Sint 
Lucia vandaan komt, zou graag het ge-
beente weer terug hebben. Het hoofd 
van Sint Lucia wordt bewaard in Bouges 
en in Metz. Er zijn dus drie hoofden waar-
van beweerd wordt dat ze van de heilige 
zijn. De naam Lucia is afgeleid van het 
Latijnse woord lux, dat licht betekent. 
Haar naamdag is 13 december, die in de 
oud Juliaanse kalender de kortste dag 
van het jaar was. Haar feestdag wordt in 
Syracuse uitgebreid gevierd. In het noor-
den van Italië wordt haar feest gevierd 
op een manier die lijkt op het Sinterklaas-
feest. Sint Lucia brengt daar kinderen 
cadeautjes in de nacht volgend op 13 
december. Ook in Scandinavische lan-
den vormt die dag een traditionele feest-
dag. Er worden optochten met fakkels of 
kaarsen gehouden waarin meisjes als de 
heilige verkleed gaan. In Meersel-Dreef, 
in het gehucht Meersel, staat een middel-
eeuwse Sint Luciakapel’.
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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.

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

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

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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BiNgO 
Op zaterdag 21 mei laat KBO in samenwerking met WIJ de balletjes weer rollen. 
In deze  bingo zijn er in 11 rondes mooie prijzen te winnen. Kosten € 8,00 (KBO 
leden  € 6,00). Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.

FiLOsOFisCh CaFé 
Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met 
het Filosofisch café. Samen bepalen we de thema’s. De bijeenkomst is op vrijdag 
27 mei van 9.30 tot 11.30 uur. Kosten € 1,50 per keer. Aanmelden bij Erica Mooi-
jekind, tel. (076) 521 23 02 of e.mooijekind@rodekruisdebaronie.nl

FietseN 
Op initiatief van de KBO kun je maandag 23 mei deelnemen aan een fietstocht 
met een afstand van 20 tot 25 kilometer. Verzamelen en start om 13.30 uur bij de 
ingang van Princenhof. Deelname is gratis.

WaNdeLeN Bij PriNCeNhOF
Op vrijdag 27 mei 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 en frisse neus halen en daarna onder het genot van een 
kopje koffie/thee napraten. Deelname is gratis.

Adres Princenhof:  Princentuin 1, tel. (076) 5309791.

deze Week iN PriNCeNhOF

Niet VergeteN!

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 HORLOGES EN KLOKKEN REPARATIE ATELIER
F. Kawaler

Adriaan Klaassenstraat 11,  Breda
Tel. 076-5212439

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

 Prikkers
Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor particulieren en 

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave 

kan via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling 

dient uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn 

op rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

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

Jeroen en Jolanda van der Put    Haagsemarkt 31   Princenhage    076 520 44 66

www.jeroenvanderput.nl
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Natuurlijk wilt u dat uw geld en bezittingen, waarvoor 

u uw leven lang voor gewerkt en gespaard heeft, zo goed 

mogelijk terecht komen. En dus zo min mogelijk afdragen 

aan de belastingdienst. Dat vraagt om maatwerk en 

persoonlijke aandacht, precies waar de ervaren experts van 

A.C. Koijen & Partners zich in onderscheiden! Ontdek wat 

we voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

Maak van de fiscus 
niet uw belangrijkste 
erfgenaam!

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

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

www.ackoijen.com
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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 21/22 mei. Heilige Drie-Eenheid.
Zondag 11.00 uur. Viering van Woord en 
Communie met als voorganger pastor 
Henny Spooren-Schaart. Het Martinus-
koor verzorgt de zang.

Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Martinus van Bilsen 
(jrgt).

Bedevaart Bearaing in september
Op 3, 4, 5 en 6 september is vanuit ons 
bisdom de jaarlijkse bedevaart naar 
Beauraing. In 1932 is Maria er verschenen 
aan vijf kinderen. Hoewel het woord ver-
schijning ongeloofwaardig klinkt, hebben 

talloze getuigen meegemaakt dat die vijf 
kinderen iets zeer ongewoons is over-
komen. Elk jaar mogen velen ervaren dat 
zo’n bedevaart een fijne, hartelijke bele-
venis is! Op zaterdag vertrekt de verzorg-
de bedevaart, vooral bedoeld voor men-
sen die hulpbehoevend zijn. Op zondag 
is er een dagbedevaart, in alle vroegte 
worden de dagpelgrims opgehaald bij de 
opstapplaatsen. De bus rijdt zonder  
tussenstop naar Beauraing, waar de 
eucharistieviering plaats vindt en in de 
middag is er het Lof met indrukwekken-
dere ziekenzegen. U kunt zich opgeven 
bij Truus Remie, tel. 06-50821776 of 076-
5221434.

Vers iN ’t aOgje

Kerkdienst 22 mei:
Dienst van Woord en Gebed. Aanvang 
10.00u. Voorganger is ds. J. van der Zee-
Vroegindeweij. Na afloop is er koffie in het 
Kerken- en Glazenhuis.

Kinderkerk en crèche
Op zondag 29 mei zijn alle kinderen weer 
welkom in Kinderkerk en 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 programma. 
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 zie¬ken¬bezoek
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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