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Groen Wit op drempel 
van kampioenschap

cretaris Jetta Klijnsma samen met Erben 
Wennemars naar Groen Wit. Hun bezoek 
richt zich op de jeugd van de voetbal-
vereniging. De jeugd waarbij Groen Wit 
de spelers vanaf hun tiende volgt in een 
spelervolgsysteem. Trainers en scheids-
rechters krijgen namens de club de kans 
om deel te nemen aan cursussen. En wat 
te denken van de leeuwen en leeuwinnen. 
Onder leiding van Maries Geerssen ko-
men kinderen van 4 tot en met 6 jaar op 
speelse wijze in aanraking met voetbal. 
“We kijken uit naar het bezoek. Het is een 
rechtstreeks compliment voor ons jeugd-
bestuur”, aldus Berry.
Volgende week speelt het eerste elftal van 
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Groen Wit tegen VVR. Bij een gelijkspel of 
winst volgt promotie naar de derde klas-
se. “Het zou moeten kunnen”, bepleit de 
voorzitter. “We staan 18 punten los, dus 
de huldiging op het bordes van het Raad-
huis is eigenlijk we heel dichtbij”, lacht 
Berry. “En weet je, mochten we kampioen 
worden dan is dat natuurlijk heel mooi, 
maar Groen Wit is veel meer dan het eer-
ste elftal. Het is een hechte familie waarbij 
het respect voor elkaar erg belangrijk is.” 
Desalniettemin speelt het eerste elftal dus 
komende zondag om half drie een thuis-
wedstrijd die zo maar uit kan draaien op 
een heel mooi feestje. U bent van harte 
uitgenodigd.

Het gaat goed met Groen 
Wit. Op dit moment telt 
de club 36 jeugdteams, 
6 seniorenteams, een 
eerste team dat op de 
drempel van het kampioenschap staat 
en een trotse voorzitter die al acht jaar 
goedlachs sturing geeft aan de voet-
balvereniging van Princenhage. Het 
Wijkblad ontmoet Berry Frijters, voor-
zitter van Groen Wit.

“Wij zijn eigenlijk veel meer dan een 
voetbalvereniging. We bekleden meer 
dan ooit een wijkfunctie. Op woensdag-
middag leggen 65-plussers hier een bil-
jartje. Daarnaast zetten we iedere woens-
dagmiddag de poorten open voor Fit bij 
Groen Wit. Mensen van 30 jaar en ouder 
kunnen dan in blokken van 3, 4 weken 
kennis maken met allerlei sporten”, ver-
telt de trotse voorzitter. “Los daarvan is 
de poort aan de Gielis Beijsstraat de hele 
week geopend. Kinderen kunnen hier 
lekker spelen. Dat is ook echt iets wat we 
in ons beleid hebben opgenomen. We 
vinden dat het onze taak is om kinderen 
te laten sporten.”, vult Berry aan.

Jeugd
Groen Wit telt inmiddels 620 leden, 
waarvan ruim 500 actieve leden. Dit zijn 
zaken die niet alleen in Breda worden 
opgemerkt. Op 15 april komt staatsse-

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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Renate’s Nagelcreaties 
bij Marijke’s Haaridee
We gaan allemaal wel eens naar de 
kapper, kopen nieuwe kleding en ge-
bruiken op z’n tijd een crème. Maar 
niet iedereen besteedt altijd even veel 
aandacht aan zijn of haar nagels en dat 
terwijl de handen nog wel ons visite-
kaartje zijn. Als u nu naar de kapper 
gaat bij kapsalon Marijke’s Haarstudio, 
dan kunt u voortaan op vakkundige 
wijze uw handen en nagels laten ver-
zorgen. 

Renate Leijs is al ruim 18 jaar werkzaam 
als zelfstandig nagelstyliste. Ooit begon 
zij haar carrière in Etten-Leur bij twee ver-
schillende kapsalons. En nu de kapsalon 
van Marijke’s Haaridee op haar pad is 
gekomen, is Princenhage aan de beurt 
om kennis te maken met de verzorgende 
en creatieve uitspattingen van My Nails & 
Cosmetics. 

In januari 2016 heeft de nagelstyliste 
haar intrek genomen in de salon Marij-
ke’s Haaridee. Hier heeft zij haar eigen 
fraaie studio ingericht. Mocht u graag uw 
natuurlijke nagels goed willen verzorgen 
en onderhouden, dan kunt u hier terecht 
voor uw handverzorging, zoals een mani-
cure en het lakken van uw nagels. Maar 
ook voor nagelverlenging, voor het plaat-
sen van gelnagels en voor Nailart bent u 
bij Renate aan het juiste adres.

Nagelcreaties
Nagelversieringen ofwel Nailart is het-
geen Renate het liefste doet. Zowel gel-
nagels als natuurlijke nagels kunnen op 
tal van manieren met de hand worden 
versierd. U kunt hierbij denken aan glit-
ters, tal van kleuren en patronen. Renate 
neemt maar al te graag de tijd en aan-
dacht voor haar klanten en heet u dan 
ook van harte welkom om eens een kijkje 
te komen nemen in haar studio of op haar 
website www.mynailsandcosmetics.nl.

Ladies Night 
Op donderdag 31 maart is er van 19.30 
tot 21.30 uur bij Marijke’s Haarstudio een 
ladies night. Hier kunt u vrijblijvend ken-
nismaken met de kapsalon en de nagel-
studio, maar ook zal er een visagiste en 
voedingsdeskundige aanwezig zijn.

Het Wijkblad Princenhage wenst Renate 
Leijs heel veel succes toe met haar na-
gelstudio.

Renate Leijs.

Uitwisselingsconcert 
harmonie Cecilia
Zondagmiddag 3 april organiseert de 
K.H. Cecilia Princenhage een uitwisse-
lingsconcert met  het Philharmonisch 
Gezelschap Reuver. Aanvang is om 
14:00 uur in Huis van de Heuvel, Mgr. 
Nolensplein 1, Breda. Toegang is gratis. 

Geert Schrijvers, dirigent van K.H. Ce-
cilia, is begonnen als klarinettist bij het 
Philharmonisch Gezelschap Reuver en 
heeft hier zijn eerste orkestervaring op-
gedaan. We zijn daarom verheugd om 
samen een concert te mogen verzorgen.
Op het repertoire van K.H. Cecilia staan 
diverse Paasnummers, o.a. Russian Eas-
ter Overture van Nikolai Rimsky Korsak-
ov, Praise Jerusalem van Alfred Reed en 
de Finale van de orgelsymfonie van Ca-
mille Saint-Saëns.

Bij het Philharmonisch Gezelschap Reu-
ver zijn momenteel de voorbereidingen 
in volle gang voor de concoursdeelname 
in november van dit jaar. Het orkest, on-
der leiding van Frans Bemelmans, komt 
uit in de derde divisie. Op het program-

ma staan de Prelude uit Suite Romanti-
que van Meindert Boekel, Spirit of Inde-
pendence van Jan van der Roost, en A 
Springtime Celebration van Alfred Reed.

Echt handwerk in fraai ingerichte studio
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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 
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076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

Wim Brocks neemt afscheid 
als voorzitter van het OVP

Astrid Nouwens nieuwe voorzitter

Het lidmaatschapsgeld wordt besteed 
aan het organiseren van diverse activi-
teiten, zoals de Paasactie, Vaderdag/
Moederdagactie, de Pieten op de Haag-
semarkt en het Sinterklaasfeest in de 
Koe, attenties leden voor geboorte, ju-
bileum, enz. De OVP verzorgt de kerst-
muziek en kerstversiering op de Haag-
semarkt en sponsort verenigingen zoals 
bijvoorbeeld SKIP, SEP en Oranjecomité. 
De OVP vergadert elke laatste donder-
dag van de maand en heeft twee maal 
per jaar een Algemene Ledenvergade-
ring.

Heldere en transparante communicatie
Het bestuur van de OVP geeft in een brief 
aan de leden aan om meer publiciteit aan 
de OVP te geven en meer gezamenlijk re-
clame te maken. Zij geven aan in 2016 
‘een nieuwe start te maken’ door een pro-
fessionaliseringsslag te maken, waarbij 
transparante en heldere communicatie 
een belangrijk punt is. In de Algemene 
Ledenvergadering werd Wim Brocks, 
zeer terecht, in het zonnetje gezet van-
wege zijn jarenlange inzet voor de OVP.

Op 22 maart jl. werd tij-
dens de Algemene Le-
denvergadering van de 
Ondernemers Vereni-
ging Princenhage, kort-
weg OVP, de voorzittershamer door 
Wim Brocks overgedragen aan Astrid 
Nouwens, eigenaar van Robinson 
Cruises. 

Boudewijn van de Calseyde was de eer-
ste voorzitter van wat destijds nog de 
Middenstandsvereniging heette. Piet van 
der List volgde hem op en bekleedde 
zo’n veertien jaar het voorzitterschap. 
Ook Marcel van Doorn was voorzitter 
van de Middenstandsvereniging. In 1985 
werd de Middenstandsvereniging ge-
transformeerd in de OVP omdat bij die 
constructie ook niet-middenstanders 
konden aansluiten. In 1996 nam Wim 
Brocks het stokje over. Wim: “Een mooie 
en lange periode sluit ik nu af in het vol-
ste vertrouwen dat met Astrid in zee gaan 
betekent dat het OVP-schip een rechte 
koers zal varen”.

Wat is de OVP en wat doen zij?
De OVP heeft momenteel circa 40 leden 
bestaande uit winkeliers, kantoren en ho-
reca en heeft als doel de gemeenschap-
pelijke belangen van de aangesloten 
ondernemers te behartigen. Het bestuur 
bestaat nu uit Astrid Nouwens (Robin-
son Cruises, voorzitter), Bas Poutsma 
(B-vier, penningmeester), Monique van 
Hoogenhuizen (Vakantie X-perts, secre-
taris),  Paul van den Bogaert (Bakkerij 
Pol van den Bogaert, bestuurslid), Ben 
Sprenkels (Don Qui-John/Aogse Markt, 
bestuurslid), Mechel van Dort (Mechel 
Makelaardij, bestuurslid) en Martijn van 
Beers (New Vermont, bestuurslid).

Door Helma Raaijmakers

Wim Brocks geeft de voorzittershamer 
door aan Astrid Nouwens.

Doskonale haalt drie finale-
plaatsen voor EK Engeland
Op zaterdag 19 maart hebben drie solis-
ten van Doskanale zich kunnen plaatsen 
voor de Europese Kampioenschappen in 
Engeland. Deze plaatsen hebben zij be-
reikt tijdens de Nederlandse kampioen-
schappen accessoires in Hoofddorp. Zij 
eindigden daar namelijk bij de eerste 3.
Brons werd behaald door Quinty Win-
termans in de klasse Juvenile solo show 
twirl. Goud, dus Nederlands Kampioen 
en een EK-ticket voor het duo Amber 

Donkers en Lindsay Haneveer in de klas-
se preteen show twirl. Bovendien behaal-
de Lindsay Haneveer met haar solo op-
treden zilver en een EK-uitnodiging in de 
klasse preteen solo show twirl. Brons en 
ook een EK Ticket was er voor Shalliënne 
Provence in de klasse Junior solo show 
twirl. De EK worden dit jaar gehouden 
van 7-9 oktober in Crawley in Engeland. 
Mochten er mensen zijn die hen willen 
steunen, kijk op www.doskonale.nl.

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 3



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4 ampullen, 4 doelen! 
                              Hydrateren, Anti-age, Zuurstof & Pigmentvlekken aanpakken. 
                                                

                                               Geef uw huid een boost    
                                                      van werkstoffen.  
                                              7 ampullen in 1 verpakking  
                                               om 7 dagen ’ S ochtends       
                                              en ’ S avonds aan te brengen.                                       
                                              Uw huid word dag na dag  
                                              mooier!              ( € 32,50 )  

                    Beau ty 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

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

Dominee Coolsmastraat 12 te Breda
Appartement (circa 120m²) op de 
2e etage, met lift, woonkamer met 
keuken (58m2), 2 slaapkamers, 
balkon (13m²) met gehele dag zon, 
berging en twee parkeerplaatsen, 
in Princenhage en nabij uitvals-
wegen.

Vraagprijs: € 299.000,-- k.k.

Leerlooierstraat 12 te Breda
Tussenwoning met woonkamer en 
moderne keuken (totaal 36m²), vier 
slaapkamers, moderne badkamer- 
en toiletinrichting (beide 2014), 
gelegen op loopafstand van de 
speelvelden en de basisschool in 
Princenhage.

Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Haagweg 268B te Breda
Appartement (circa 70m²) op de  
1e verdieping, 1 slaapkamer 
(mogelijkheid voor 2e slaapkamer), 
balkon (6m²), berging en gezamen-
lijke tuin, gelegen nabij centrum, 
Princenhage en uitvalswegen.

Vraagprijs: € 149.500,-- k.k.
Overweegt u de verkoop van uw woning? 

Bel voor een GRATIS waardebepaling.

Open Huis 2 april 2016

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640
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Pasen in Princenhage
In het paasweekeinde 
vonden er in Princen-
hage weer twee mooie 
evenementen plaats: de 
paasactiviteit van SKIP 
en het 6e Princenhaags kampioen-
schap eierwerpen. SKIP was op zon-
dag uitgeweken naar de Koe vanwege 
het onbestendige weer. 

Bij het eierwerpen werd de beslissing of 
het doorging op het laatste moment geno-
men. De organisatie besloot dat het door 
zou gaan. En alsof het zo moest zijn; om 
12.00 uur werd het droog en ging de zon 
schijnen. Bij het junior eiwerpen won team 
Tip Top Top. De jeugd kwam tot een af-
stand van 15 meter. 

Bij de volwassenen was het wéér team 
Kiplekker (Cor Merema, Sjaak Smeets en 
Martin Tjin Pit Joen) die het verst kwam: 
30+ meter. Ze bereikten daarmee niet hun 
eigen record, maar dat was ook niet zo 
gek gelet op de wind. 
We weten niet of het door de wind kwam 
of door de vaardigheid van de werpers, 
vele eieren vlogen het publiek in, maar ge-
zellig was het zeker. Op deze pagina vindt 
u een foto-overzicht van beide activiteiten. 
Alle foto’s vindt u op onze site. 

Door Armin Floren

Doorgaan 6e Princenhaags Kampioenschap Eierwerpen was lang onzeker

SKIP was uitgeweken naar de Koe. Paaseieren zoeken in de Koe bij Skip.

De winnaars: team Kiplekker.

Kopper Martin van Kiplekker kopt vakkundig een ei.

Daar zoeft het ei door de lucht.

Alle coaches in actie om een ei te koppen.

Er kwamen regelmatig eieren in het publiek terecht.
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Geldboompje

Mijn goede vriend Arnold was een rond-
borstige en bourgondische Amsterdam-
mer die met zijn typisch Amsterdamse 
humor vele onvergetelijke streken wist 
te bedenken. Hij kwam uit een groot 
gezin net als zijn Gerda, een lieve zacht-
moedige Limburgse. Tot hun grote ver-

COLUMN driet hadden ze geen kinderen, maar 
dat werd gecompenseerd door een grote 
schare neefjes en nichtjes die maar al te 
graag bij ome Arnold en tante Gerda op 
bezoek gingen.

Toen eens een paar neefjes en nichtjes 
bij ome Arnold en tante Gerda mochten 
logeren had Arnold een leuk sprookje 
bedacht. In de tuin stond een mooie 
Japanse Esdoorn, met prachtige rode 
bladeren. Toen het bedtijd werd vertelde 
Arnold dat dit zijn geldboom was. De 
kinderen geloofden er niets van.

Dat zullen we dan wel eens zien zei Ar-
nold. Als jullie nou eens de grond on-
der de boom netjes aanharken, met een 
gieter water geven en dan in een kring 
om de boom een liedje zingen, dan is de 
kans groot dat er morgen geld onder de 
boom ligt.
Met enig ongeloof hebben de kinderen 

de aanwijzingen opgevolgd en zijn zoet 
gaan slapen. De volgende morgen in alle 
vroegte staken vier kinderkopjes boven 
het voeteneind van het echtelijke bed. 
“Oom Arnold mogen wij naar buiten?” 
In optocht gingen ze de tuin in en zagen 
tot hun stomme verbazing dat er mooie 
blinkende centen en stuivers onder het 
boompje lagen. Dat was feest!!!

Een van de neefjes zat een tijdje stille-
tjes voor zich uit te staren. Uiteindelijk 
vroeg hij of hij iets mocht vragen, maar 
dan in ome Arnolds oor. De anderen 
mochten het namelijk niet horen.
Kom maar op zei Arnold. Twee kleine 
handjes werden om zijn oor gelegd en 
het manneke fluisterde: “Zondag ben 
ik jarig en mag ik dan een stekkie van 
jouw geldboom?”
De bulderende lach van Arnold was drie 
straten ver te horen.

Jos Schlangen

Onze band heet Percussão, het is een gezellige Bredase Samba- 
band met Braziliaanse invloeden. We houden ongeveer 15 op-
tredens per jaar en ieder optreden is een bruisend Zomerfestival 
met onze bekende nummers als Samba Reggae en Batucada. 
Onze band bestaat uit ruim 20 enthousiaste leden die al 10 jaar 
in wisselende formaties kiezen voor deze zonnige muziek. We 
nodigen mensen uit die ons enthousiasme voor ritmes delen. 
Het bezoeken van onze open repetitieavond is een ideale ma-
nier om eens kennis te maken met verschillende soorten slag-
werkinstrumenten. Je hoeft niet perse drumervaring te hebben, 

Open repetitieavond Percussão

want een ritme meespelen en vasthouden is al een goede basis 
Onthoud, als je bij ons plaats neemt achter een drumstel, dat je 
dan geen solist bent, maar een onderdeel van één heel groot 
drumstel, dat uit een man of 25 bestaat. Lijkt het je enorm leuk, 
dan heten we je graag welkom in ons team. 

Percussão repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in “De Dobbelsteen”, Doelen 36, Breda (Princenhage). Dinsdag 
12 april hebben we een open repetitieavond en hopen we jou te 
zien. Meld je snel aan via onze www.percussao.nl. Tot 12 april.

Kom ook op 12 april naar De Dobbelsteen

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 7



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.

...wordt...

Beeksestraat 24| 4841 GC Prinsenbeek

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

Hypotheken l Verzekeringen l Sparen l Financieringen
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DONDERDAG 7 APRIL
VARIA-AVOND IN DE WESTERWIEK

Deze avond vindt de finale van de rik- en jokercompe-
titie 2016 plaats. U kunt de wisselbeker winnen maar 
er zijn nog meer prijzen, o.a. voor de tweede en der-
de plaats. Met degenen die niet kaarten gaan we iets 
moois met “bloemen” maken. 
Entree voor het kaarten en de workshop e 2,50 p.p.
 U kunt natuurlijk ook gewoon gezellig een
 praatje komen maken. Kortom, een gezelli-
 ge avond voor 50-plussers uit Westerpark
 en Tuinzigt. 
 Zaal open: 19.00 uur - aanvang: 19.30 uur.

AANBOD

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de 

Esserstraat 79 te Breda.
A.C. Koijen & Partners 

Administratie- en Belastingadviseurs.

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

AANBOD

GEVRAAGD

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN
Aanleg en onderhoud van tuinen

In alle prijsklasse 
Bel of mail vrijblijvend naar:

info@perfectgreen.nl / 0628993948

Wij zijn op zoek naar een 
ENTHOUSIASTE HUISHOUDELIJKE HULP met ervaring,  

voor twee gezinnen in Princenhage. 
Per adres: 3 uur per week. 

06-38510901

VRIJDAG 1 APRIL
WANDELEN PRINCENHOF

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

ZONDAG 3 APRIL
AUTO’S POETSEN 

SCOUTING ST. MARTINUS

Aanstaande zondag, 3 april gaat Scouting Sint Marti-
nus auto poetsen om geld bij elkaar te verdienen voor 
het zomerkamp. De scouts bieden de volgende mo-
gelijkheden aan:
- Auto uit laten stofzuigen e 2,-
- Ramen laten poetsen e1,50
- Matten uit laten kloppene2,50
- Ramen poetsen en stofzuigen e3,-
- Ramen poetsen, matten kloppen en stofzuigen e4,50
- Dashboard laten poetsen e1,-
- Dashboard,ramen, matten kloppen en stofzuigen e5,-
U kunt uw auto brengen tussen 12:00 uur en 17:00 uur 
naar het scoutinggebouw aan de Doelen 36. Terwijl u 
wacht kunt u voor e 0,50 nog genieten van een kopje 
koffie of thee.

MAANDAG 4 APRIL
FIETSEN PRINCENHOF

Op initiatief van de KBO kun je op maan-
dag 4 april 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.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

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

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

ZATERDAG 2 APRIL
HELP JE WIEDEN?

De Vereniging Princenhage Groen on-
derhoudt met de buurtbewoners het 
park aan de Pottenbakkerstraat. Zo 
voorkomen we dat de gemeente daar 
bezuinigt op het openbaar groen en 90 
% van de struiken rooit. We wieden in 
de lente en zomer iedere 1e zaterdag 
van de maand het on-
kruid. Op 24 september
organiseren we weer 
een snoeiochtend. Start 
10 uur bij de speeltuin 
aan de Pottenbakkerstraat.  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.

ZATERDAG 2 APRIL
WC EXPERIENCE 

Op zaterdagavond 2 april komt de WC Ex-
perience weer naar De Koe! De zaal is open 
om 21:00 uur, aanvang optreden 22:00 uur. 
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar en 
te reserveren via info@sgap.nl. Check op 
2 april op onze site www.sgap.nl of er nog 
kaarten aan de deur worden verkocht!

NIET VERGETEN!
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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 

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

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

/zezmodebreda
zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

/zezmodebreda

zezmode_breda

>

Kyra&Ko l Aaiko l Penn&Ink l JapanTKY l Sylver l Moscow l NIKKIE l Supertrash l Geisha 
Kocca l Please l La Fée Maraboutée l Unisa l Via Vai l YAYA l SPM l Cowboysbag

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

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

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 
Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 
andere dringende vragen. U kunt contact 
opnemen via tel: 06 14 96 21 11. Pastores 
Paul Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint 
en Henny Spooren-Schaart. 

MARTINUSKERK Kerkdiensten Weekend 2/3 april.  
Tweede zondag van Pasen. 
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

Misintenties 
Zondag 11.00 uur. Piet van Caulil.

In memoriam: Jan Esser
Op 5 februari jl.werd in de Martinuskerk met 
als voorganger emeritus pastoor Rud Smit 
afscheid genomen van Jan Esser, zoon van 
notaris Esser. Jan Esser werd geboren op 
22 januari 1922 in Breda en overleed aldaar 
op 30 januari. Na zijn huwelijk met Marcel-
le van Spaendonck op 19 december 1953 
gingen zij wonen op de bovenverdieping 
van Huize Mertersem. Jan Esser vervulde 
vele openbare functies. Zo zat hij o.a. in het 
kerkbestuur en schoolbestuur en was hij 
lector in de Martinuskerk. In 1970 verhuisde 
het gezin naar Teteringen, maar Princenha-

ge bleef hem dierbaar. Na zijn pensione-
ring had hij tijd voor zijn vele hobby’s: ten-
nissen, golfen, bridgen en ging hij wekelijks 
met een vriend biljarten in ‘Het Roode Hert’.

VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Kerkdienst 3 april BELOKEN PASEN
De eerste zondag na Pasen, ook wel 
Barmhartigheidszondag of Quasimo-
do-zondag genoemd. 
Dienst van Woord en Gebed waarin dhr. 
Bosma uit Ginneken voorgaat. Aanvang 
10.00u. 
Na afloop is er tijd voor ontmoeting en 
koffie in het Kerkenhuis.

Voor uw agenda: 
Zomerzangavond 7 juni
OOp 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 af-
loop staat er in het Kerkenhuis een kopje 

koffie klaar. Toegang is gratis.

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

Geluidsopnames
Van elke kerkdienst in de Johanneskerk 
wordt een geluidsopname gemaakt op 
CD. Als u hiervoor belangstelling heeft, 
kunt u contact opnemen met de predikant.

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Joop Willemsen (eindredactie) 
Helma Raaijmakers Olga van Gils
Armin Floren Ron van Zundert 
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.
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www.allure bloemen en planten.nl
Actie is gelding vanaf donderdag 31 maart t/m zondag 10 april 2016.

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

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

30%
KORTING

Nieuw in
Breda:

Violen in hangzak

   € 9,95
Clayfifififi fififififififi
fifittfifi

 
  

  
Heuvelstraat 15A 
Vraagprijs:  
€ 169.000,= 
Bouwjaar 1930 
Inhoud: 265m³ 
Woonopp. 95m³ 
Slaapkamers: 2 

Ruime bovenwoning met diepe tuin ( 9.5m), 
berging, dakterras ( 20m²) en 2 slaapkamers. 
Tuin ca. 50 m²(Z-O). Aanvaarding: korte termijn.  

 
Tilburgseweg 59 
Vraagprijs: 
€ 300.000,=           
Bouwjaar 1975 
Inhoud: 365m³ 
Woonopp. 128 m² 
Slaapkamers: 3 

Royale, keurig onderhouden twee-onder-een kap- 
woning met oprit, garage, berging, 2 dakkapellen  
en achtertuin ca. 19 m. diep. Opp. perceel ca.  
275 m². Aanvaarding op korte termijn.  

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 Tel.: 076-522 71 94  
 
  

lambregtsmakelaardij.nl 
 
                  
www.lambregtsenswe
ep.nl 

  OPEN HUIS; ZA. 2-4-2016 

RESTAURATIE

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

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

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

HOEZO
 T.H.T.?
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